
෴෴෴෴ට 

෴෴෴්෴෴෴෴෴෴ඇ෴෴ ම රං ෴෴ ධධ 

෴෴෴ 

“දය 

। 1 1) 

* 4410 
9 

77/ 
1! /7/7 4! ක. 

(ය් * /// 

॥ ॥ 

॥ *“~෴4්ුතු *෴෴ආං෴෴෴් ෴ 9 

0ේ 2 11 
॥ 

1 
ම 
ම ॥ 

බා ** ෴෴ං් 

01, 
1117120444: 555 

4,604. 62:47 

/ ට 

යා ර් ගය ණ් ක සෑ දත් 

෴෴ 

1:41! 

, *0"' 2? 

1, 

*%. ,ී 
෴ 6 2:02 

අය ॥ 
_* 

..෴*** 

1 | 
෴ ගොබ ෆ~*ඉ ෆ ₹ෆ* : 6 ෴෴කංශ෴෴෴ 

!! । 
॥ 1 ෴෴ 2 

॥ ॥ 
॥ න ෴෴*ං෴ංඥංග. *-ඇ෴“-෴෴෴෴ ෴෴ දී 

ම ම 

। 

ශී 4 * 6. 



0) 1 

ධූලි අදශනා 

අන අව් 

කවුකරුන්දේ ඥුණනඥ 10] 

(5::2900)3ඈ අරා 0000000000 

(7) (21) 

33300, (02) 

අබාශආය 
ගව :%)ර3 

0:0ආ)ර0)ර අදපාත් න්න 

2001 



ධමදානයකි 

මුදලට විකිණීම සපුරා තහනම් වෙයි. 
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2000 එනවාරී 
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"වවන මුදණ 

පොත ලබාගත හැකි ස්ථාන 

1. පොතන්ගුල්ගල ආරණ්ය සේනාසනය 

'පහන් කණුව කන්දේගෙදර, දේවාලේගම. 

9, ජී. ටී. බණ්ඩාර මහතා 

රෝයල් ඉන්ස්ට්ටියුව්, 

191, හැව්ලොක් පාර, 

කොළඹ 95. 

8. ඩී.ටී. වේරගල මහතා 

499, වචැලිපාර, තලවතුගොඩ 

(දු.ක. 01-8067221) 

4, 'පියමෙන් සිල් සෙවන 
11 ₹ ෴ ද් *2ෲ කී න් ක 

විලේකුඹුර, මිතිරිගල 

5. මහා භාරකාර ඉදෙපාතීමේන්තුව 

9, බුලර්ස් පටුමග, 
කොළඹ 07. 

මුද්රණය 

කොලිටි ප්රන්ටර්ස් 

1%/3, පැඟිරිවන්න පාර, ගංගොඩවිල, 

ඝි නුගේගොඩ. 

දුරකතනය: (074-58029812 
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හැඳි ම. දිනවීම 

එදහම දන හැෂ මදන්ම පර්දයි 

එහමිර්ස ( ම රසම පරදයි 
සෙ න ෴ ී ණු ඳම් ක හැම ඇලම පරදයි 

තිවන් සුච හැමදුක්ම පරදයි 

ද් 421" අනුතතර ධම්රාජයංණන් වහන්සේගේ ධම්විජයට අරමුණුවූයේ දෙව් 
මිනිසුන්ගේ චිකා සනතානයයි. අනාදිමත් කාලයක් තුළ න අම්ථතපයණ් මුළාවී 
සසර දුක් ගින්නෙන් දැවෙමින් සිටින ලෝ සතුන්ගේ සිත් සතන් දහම් අමා 
දහරින් සිසිල් කර අමා මහ නිවනින් නිවා සුවපත් කිරීම ඒ මහා 
කාරුණිකයාණන් වහන්සේගේ ධම්විජය පරමාථිය විය. දුක් ගිනි වඩන 
දිග්විජය වෙනුවට දුක් ගිනි නිවන ධම්චිජයක් බුදුපියාණන් වහන්සේ 
ලෞොකයාට හඳුන්වා දුන්හ. 

ධම්දානය අන් හැම දානයකටම වඩා උතුම් වන්නේ සිතකට වැටෙන 
දහම් පදුයකින් පුණි ජීවිත න පවා සිදුවිය හැකි බැවිනි. 
බාහිර වස්යෞූ දානයෙන් සැළසෙන තාවකාලික සහනය මෙන් නොව, එය 
සනාතන සැනසුම්තට මඟ හෙළිකරයි. මොහාතකට දිවගට දැනී-නොදැනී 
යන ආමිස රසය මෙන් නොව්, නිරාමිස දහම් රසය අසහනය දුරාකොට 
සිත් සනහන ගැඹුරු අථි රසයකි. සසර වඩන ගේහසිත ඇලුම් මෙන් 
නොව, ලොවුතුරු දහම්ට ආතනි ඇල්ම සසර ගමන කෙටිකරයි. තණහඝා 
පිපාසය සන්හිඳු වන අමා මහ නිවන සියලු සසර දුක් නිවාරණය කරයි. 

නිවනේ නිවීම' පොත් පෙළෙන්* අප දියත් කළ ධම්ද: න වැඩ පිළිවෙළෙ 
සද අදියර වශයෙන් මේ 'පහන් කණුව ධම දේශනා' පොෞනත් පෙළ ළ එ ෂු 

කී. මිනිරිගල නිස්සරණ වන සෙනසුනෙහි යෙගාවචර සභපිරිස හමුවේ 
ක්ෂ විසින් දේශනා කරන්නට යෙදුන දෙසුම් 88 ක් රැගන් යටකී පොන් 
පෙළට වඩා සරල අනං දමින්. ජන ජීවිතයේ එදිනෙ දා ගැටඑවලට එල්ල 
කොට දෙසන ලද බැවින් මෙම ධම්දේශනා මාලාව බොහො දෙනෙකුට 
වැඩදායක චනු ඇනැයි සිතමු. සසරදුක් ලියලවන විවිධ විෂම දෲෘෂටී 
මතුවාදයන්ගෙන් ගැවසිගන් පොත් පත් සභරා 'සහරාවක' අනරමංචව සිටින 

* වෙළුම් 1118:න් යුත් මේ පොන් පෙළෙහි වෙළුම් 9 ත් මේ චන විට නිකුත් වී ඇත. 
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චනත්මන් පාඨක සමාජයට මේ තුළින් ලොවුතුරු මහට යම් 'තඉරු සළකුණක'' 
හෝ ලැබෙතොන් අප දැරූ උන්සාහය සඵල වූ ලෙස සළකමු. 

'ආනුපුඛබි කථා' නම් වූ අනුපිළිවෙළ කථාමාගිීයක් අනුගමනය කරමින් 
දහම් දෙසූ බුදු පියාණෝ එවැනිම 'අනුපිළිවෙළ කථාවක්' ධම්දේශකයින්ට 
අනුදැන වදාළහ. දාන කථාව, සීල කථාව, සග්ය කථාව, කාමයන්ගේ 

ආදීනව හා නෙසඛ්මමයෙහි ආනිසංස ඒ අනුපිළිවෙළ කථාවට අයත්වේ. ඒ 

සියල්ල තුෂින් සකස් වූ, මෘදුවූ, පුබුදුවූ. පහන්වූ සිතට චතුරායීසතා 

දේශනාව මැනවින් විෂය වේ. දේශනා විලාස වශයෙන් සළකන කල, 
බුද්ධ දේශනාවෙහි ඉස්මතුව පෙනෙන ආදශීවත් අංග සනතරක්ද ඇත. එනම්, 

උපමා, නිදණීන, ආදියෙන් ධම් කරුණු සඤඥාගීනය කිරීම ('සඤසෞ්යෙති) 

සිත් කාවදින අන්දමින් එතන්තු ගන්වාලීම (සමාදපෙතනි) ඒවා පුනිපතතියට 
නැංවීමෙහිලා උත්සාහවත් කිරීම (සමුනෞජෙනි) සහ අසන්නන්ගේ සිත්සතන් 
ප්රසාදයට පන්කිරීමයි (සම්යහංසෙනි). 

_ ධම්පදූයෙන් තොරාගත් ගාථා මාතෘකා කොටගෙන පැංවැන්වෙන මෙම 
දෙසුම් පෙළෙහිදීද හැකිතාක් දුරට ඉහත සඳහන් මූලධම් අනුගමනය 

කිරීමට තැන් දැරුවෙමු. බුදේධෝන්පාද කාලයක ලැබිය හැකි අග්රඵලය වන 
අර්භන් ඵලයෙන්ම දේශනාවක් කුළුගැන්වීමට උනන්දු වීමු. වෙනත් සුලභ 

ලෞකික පරමාථි තුළ අසන්නන් සිරකොට නොතබා, බුදුපියාණන් වහන්සේ 
4 

වදාළ අප්රමාද පදය සිහිගන්වමින් සංසාර විමුකනිය දෙසටම ඔවුන් යොමු 
කරවීම අපගේ පරම අධ්යාශය විය. පහන් කණුවේෙන්' විහිදෙන මෙම 

ධමිආලෝකයෙන් ලෝකයාට නිවන් මහ හෙළි පෙහෙළි වේවා! 

මෙම පහන් කණුව ධම්දේශනා පොත් පෙළද, 'නිවනේ නිවීම' දෙසුම් 
පෙළ එළිදැක්වීම උදෙසා කොළඹ හැවිලොක් පාරේ 'රෝයල් ඉන්ස්ට්ටියුට්නි' 

පින්වත් ජී.ටී. බණ්ඩාර මහතා විසින් මහාහාරකාර දෙපංාඊනමේන්තුවේ 

පිහිටුවන ලද ධම් ග්රඵ මුද්රණභාරය' මගින් මුද්රණය කරවීමට මහාභාරකාර 
තැන්පත් යු. මාප්ය මහතා නීරණය කිරීම අපට මහත් ධෛයඨීයක් විය. 
අමිලවූ ධම්ය මිල කිරීමකින් නොපිරිහෙළා පාඨකයින් අතට පත්කිරීමේ 

අප ප්රතිපත්තියට දිරිදෙන ඒ පින්වත් මහතුන් දෙපොළටකත්, මේ සත්කෘතායට 
සහාය දීමට මේතාක් ඉදිරිපත්වූ පරිත්යාගශීලී හැම පින්චතුන්ටත්. පටිගත 
කළ පහන් කණුව' දෙසුම් පිටපන් කරදීමේ කාය8ියට සභාය වන පින්වත් 
ඒ.එස්.වයි. අබේවධීන මහතාට සභ අනුලා හිඳගොඩ, එම්. නාගහවත්ත, 

ජයන්නි රණවීර යන මහත්මින්ටත්, දෙන දේ පිරිසිදුව දීමට ශෝහන ලෙස 

මුද්රණ කටයුතු නිම කරන, සීමාසඝිත කරුණාරත්න සහ පුතු සමාගමේ 

*/1 

කෑ 



අධ්යක්ෂක මහතුන්ට හා කායඨී මණ්ඩලයටකන් අපගේ පුණා්යානුමෞදනාව 
හිමිවේ. ඒ හැම දෙනාටම මෙම ධමිදානමය කුශලය පරම ශානන 

සො ගෲ නිවාරණාචබෝධය පිණිසම හේතුවාසනා වේවායි පනමු. 

ර්ං කිරුබුතු මලාකසමිං ~ සමමාසසෝොඅධ සාසනං' 

මෙයට 

සසඝුන් ලැදි, 
කටුකරැන්දේ සදණනද ගහික්ෂු 

පොන්ගුල්ගල ආරණ්ය ලදු න ාසඝසනය 

'පහන් කණුව' 

කන්දේගෙදර 

දේවාලේගම 
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"6 15453, ,"4!॥) 10) 1.4, ස 4: ස... ප්රකාශක නිවේදනය 

අනි පූජ්ය ඤාණනන්ද සචාමීන්ද්රයන් වහන්සේගේ "නිවනේ නිවීම" දේශන 

මුද්රණය කොට, ඒ පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන බැනිමත් බෞද්ධ සැදැහැවතුන් 

අතට පත්කිරීමේ මූලික අදහස අපතුළ ඇතිවීමුත්, එම මුද්රණය සඳහා වැයවන 

මුදුල උපයා ගැනීම පුශ්ණයක් විය. මෙය විසඳීම පිණිස, අප කිහිපදෙනෙක් 
යෝජනා කොට් සිටියේ ඒ සඳහා වැයවන මුද්රණ වියදම පමණක් අයකර 

ගැනීම පිණිස සොතක් සඳහා කිසියම් අනුපාතික විකුණුම් මිළක් නියම 
කිරීමයි. අපගේ මෙම යෙජනාව ගරු ඤාණනක්ඤා ස්වාමින්වහන්සේ එකහෙළා 
පුතික්ෂේප කළහ. "ධර්මය මිළ කරන්න බැහැ. එය අවශ්ය අයහට නොමිළයේ 
ලබාගැනීමට හැකි විය යුතුයි..... යනුවෙන් උන්වහන්සේ මෙම වටිනා දහම් 

පෞත "විකිණීම" කෙරෙහි අප අබෛර්යවත් කළහ. 

₹ 

මුද්රණය කොට නොම්ළයේ බෙදාදීමේ ක්රියා පිළිවෙළෙහි ආරම්භයක් වශයෙන් 
ජී.ටී. බණ්ඩාර මහතා විසින් මහාභාරකාර දෙපාරතමේන්නුවේ 'ධර්ම ගුන්ථ 

මුද්රණ හාරය' නමින් අරමුදලක් ආරම්භ කරනු ලැබීය. "නිච්නේ නිවීම" පළමුවන 

වෙළුම සළ€හා මුද්රණ වියදම නනිවම ඒ මහතා විසින් දරණ ලදී. එතැන් පටන්, 

මේ වචන විට මුද්රණයෙන් එළිදුක්වා ඇති 5, 8, 4, 5, 6, 7? කාණ්ඩ මුද්රණය කිරීම 

සළ€ඳහා බලාපොරොත්තුවූවාටත් වඩා ලත් අනුග්රහය ධර්ම ප්රාතිහාර්යයක් ලෙස 

සැළකිය හැකිය. 

එබැවින්, උන්වහන්සේ අදහස් කළ පර්දි "නිවනේ නිවීම" දේශනා මාලාව 

1 125! " ॥॥/෴ ඒ ෴ ॥ /”"&, . ශී ටේ ය 110 ෴ ෆා 4 1 

එසේ ආරම්භ කරන (ලදු "ධර්ම ගුන්ථ මුදුණ භාර අරමුදල" මගින්ම "අහන් 
2 ද [අ । ( 

3 4෴ ॥॥ .4”*%, 1”, .෴ 2 * ය රය " ක සි , - 

කණුව ධම් දේශනා මාලාව ද මුද්රණය කොට නොමිළයේ බෙදෟ්ය දෙමින් සිදු 

කෙරෙන ශාසනික මෙහෙවරට අපහට නිල වශයෙන් හෝ දායකවීමට හැකිවීම 

ඉමහත් කුසලයකි. 4 

මෙම උතුම් ධර්මදාන ක්රියාවලියට ද්යයකච්මට කැමති හවතුන්හට තම 

පුණ්යාධාර "ශ්රී ලංකාවේ මහා භාරකාර තනැන' නමින් චෙක්පත් හෝ මුදල් 

ඇණවුම් (මුදල් ඇණවුම් නම් ටොරින්ටන් චතුරශුය උප නැපැල් කාර්යාලයෙන් 
මාරුකරගන හැකි පරිඳි) මගින් ධර්ම ගුන්ථ මුද්රණ හාර අරමුදලට බැර කිරීම 

පිණිස පහත සඳහන් ලිපිනයට* එවිය හැකි බැව් කරුණාවෙන් දන්වා සිටිනු 
කාමාත්නෙමීි, 

යු.මාපා 

ශු ලංකාවේ මහා හාරකාර් තැත 

* ෆී. බණ්ඩාර මහතා මහා භාරකාර දෙපාර්තමේන්තුව 

ස්ථාපක නැ.සෙ. 54.8, 

ධම්ග්ර්යර මුද්රණ භාරය, 90, බුලර්ස් පටුමග. කොළඹ 07. 

රෝයල් ඉන්ස්ට්ට්යුට්, 1999 පෙබරවාරි 12 
191, හැව්ලොක් පාර, කොළඹ 5. 
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ධම ග්රංරථ මුද්රණ හාර්ය 

ධර්ම ග්රන්ථ මුද්ර. ණ් භාරය මගින් සළ කර; නු ලබන "නිවනේ නිවීම" 
පොන් පෙළෙහි සයවැනි වෙළුම දක්වා මුද්රණය “තර්ීමේ සම්බන්ධීකරණය 

මෑතක් වනතුරු කරන ම ද්ත ශ්රී ලංකාවේ මහාභහාරකාර තනතුර දැරූ යූ. 
මාපා මහතා විසිනි. ඉතා ගැඹුරු ධර්ම කරුණු සහිත එම වටිනා දහම් 
පොත් පෙල එළි / දැක්වීමට හැකිවූයේ ඒ මහතාගේ අපුනිහත ධෛර්යය 

නිසාමය. 

දා මෙම පොත් පෙලෙහි හන්වෑනි වෙළුම මුද්රණයට සකස් වෙමින් තිඛෙන 
අවස්ථාවේදී මාපා මහතාට ශ්රී ලංකා ජනරජයේ තානාපති ලෙස මියන්මාර් 

(බුරුමය) දේශයට " මට සිදුවිය. ථෙරවාදී බුදු දහම නි ර්මලව පවතින 

එවැනි දේශයකට පත් වී යෑම හුදෙක් ඒ මහතාගේ ශාසනික සේවයේ නවත් 
පියවරක් ලෙස කිමු. । 

මාසා මහතා වසින් එසේ නික්ම යාමට පෙර, "නිවනේ නිවීම" සෙසු 
කාණ්ඩ මුද්රණය කිරීමේ කටයුතු කිසිදු බාධාවකින් තොරව කෂ්ගෙන යාම 
පිණිස, අනි පූජ්ය කටුකුරුන්දේ ඤාණනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ මෙම 
දේශනවල අගය දන්නා අප කීපදෙනෙක් මහාභාරකාර කාර්යාලය වෙන 

කැඳවා, ඒ පිළිබඳව වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කරන ලදී. එම ක්රියා පිළිවෙල 
අනුව නිද වනේ නිවීම" දේශනා මාලාව සහ ධර්ම ගුන්ථ මුද්රණ හාරය 

මගින් පළකරනු ලබන "පහන් කණුව ධම් දේශනා" ග්රන්ථ එපරිද්දෙන්ම 
ඉදිරියේදී සළකෙරෙනු ඇත. 

මෙම උතුම් ශාස නික සේවය ඉටු කිරීමට මාහට එම භාරයේ ස්ථාපක 
වශයෙන් මෙතැන් । ස් වගකීම පැවරී තිබේ. එම මහභු කාථයය ඉෂට 
කරගැනීම පිණිස ඒ පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන සියලූම බැනිමන් දෟයක 
දායිකාවචන්ගේ අනුග්රහය අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. 

මෙම ධර්ම ණා මුද්රණ භාරයට එවනු ලබන ආධාර ශ්රී ලංකාවේ මහා 

හාරකාරතැන නමින් පහත සළූහන් ලිපිනයට එවිය හැක. 

4” ෴෴ 22] පුනා. 
ජී.ටී ද). 7, ණ්රරු ද් 1] ඬෟ [| 

ස්ථාපස 

. ධර්ම ග්රන්ථ මුද්රණ  සුද්ය 

1999 ඔක්තෝබර් 585 වැනි දින. 
රෝයල් ඉන්ස්ට්ට්යුට්, 

191, හැව්ලොක් පාර, 

කොළ 0. 

17% 



අමා ගඟ 

මහවැලි ගභ උතුරට හැරැවීමෙන් පසු එතෙක් නිසරු මුඩු බිම් ලෙස 
පැවති පෙදෙස්වල සිදුවූයේ ඉමහත් වෙනසෙකි. පිපාසයට පැන්බිඳක් 
නොලබා සිටි ගොවීහු පෙදෙස පුරා නිහඩව ගලා යන සිසිල් දිය දහරින් 
පිනා ගියහ. මැලවුනු ගොයම සරුව නිල්වන්ව කරලින් බර විය. මල් 
පලින් ගැවසීගත් කතුරු~ලිය බලා සැනසෙන පෙදෙස් වැසියෝ තුටු කළුළු 

වගුළහ. । 

දහම් අමා ගභ 'උතුරට" හැරැවීමේ වැඩ පිළිවෙළක් මෙයට නොවසරකට 12" 

ෆ් ද, දූ 8 ඈ , ක 11 1! 1 4” දෲ ලි ඝූ 4, 4 , [21 පෙර ඇරඹුණි. දහම් පත~පොත තබා එදා -වේල' සළ€ඳහා වත් විය 

පැහැදඳුම් කිරීමට වත්~කමක් නැත්තෝ, නිහඬව නොමිලයේ ගලායන 

අමිල දහම් අමා දිය දහරින් සදහම් සිපෘසය සන්සිළුවා ගත්හ. අර්ටු 

මිසඳිටු හැර, සැදැහැයෙන් සරුව, ගුණ නුවණින් බරව පිළිවෙත් මහට 

නැමී ගන්හ. ලොවී ~ ලොවුතුරු මල් පල නෙලා ගනිමින් හද පුරා පිරි 

බැතියෙන් නන් අයුරින් සොමිනස පළකළහ. 

"ධම් ග්ර මුද්රණ භාරය" නමින් දියන් කළ මෙම ධමදාන වැඩපිළිවෙල 

ස€හා අපගෙන් වෑැයවුනේ පිරිසිදු ධම්දාන සංකල්පය පමණි. අමාගභ 
॥॥ ,4” ෴ 1 .! ධ්යාන මැක් ' න් යෙ . ශ් බී ාභාකය“ැණ - ඹ ඤු %, න ගන ෴ ණු 

උතුරට හැරැවුවෝ සසුන් ගුණ හළුනන පරිත්යාගශීලී සාදැහැවත්හුමය. 
00 (:෴ ෴ 2 ෴ ॥॥ (4:58 - | !] 2 

"නිවනේ නිවීම" පොත් පෙළ එළි දැක්වීමෙන් නොනැවතී සහන් කණුව 
"% 4 ॥ ॥1॥ ) ණෟ ॥॥,෴ ශ් ॥0. ද % 4 1] [ ෴ ෴ ක 

ධම්දේශන්යර පෞත් පෙළෙහි බමර පැන දංර්මටන්, දෙක් -~ විදෙස්වල දහම් 

පිපාසිතයින් උදෙසා අප අනින් ලියෑවෙන අනිකුූක් පොත ~ සපත ඒ 

අයුරින්ම එළි දැක්වීමටත් ඔවුහු උත්සුක වූහ. "දෙන දේ පිරිසිදුවම දීමේ ' 

අදහසින් අමිල වූ දහම ඊට නිසි ශෙෝහන මුද්රණයකින්ම ධම්කාමීන් අතට 

පත් කිරීමට පියවර ගන්හ. මුද්රත පිටපත් සංඛ්යාව අවසන්වනු හං සමගම 
1 11 ෴-, .4”* ය. ॥ ම ”. ..෴ ක ෴ 42% ॥ී % ඤෑ නැවත මුද්රණ පළකිරීමෙන් දහම් අමා ගභ වියළී යා, නොදීමට දෑඩි 

අදිටනකින් ඇප කැපවූහ. 

"පොත් අලෙවිය" පිළිබඳව මෙකල බහුලව දක්නට ලැබෙන වාණීජ 

සංකල්පයට පිටුපා, තහංචිවලින් තොරව, තමන් අතට නොමිලයේම පක් 
£ | 2! ද 4 ඳව ෴ හ්. ෴- ව 1848) (741% ," 4 1”, 25% 5 %, දෲ කැරෙන දහම් පඬුර" තුළින් ධම්දාන සංකල්පයෙෆඝි අගය වටහා ගත් 422 

බොහෝ පාඨක පින්වත්හු තමන් ලද රස අහරක්, නෑ -හිතවතුන් සමග 

බෙදා~හදා ගන්නාක් මෙන් නොමසුරුව අන් දහම් ලැදියනටද දී ධම් ඉන 
2 ෴, ෴ 458 න ෴෴% _ ₹&෴ ,! 1. 

දානයට සහභාගී වූහ. ඉනුදු නොනැවතී, ශක්ති පමණින් ධම් ශ්ර 
දං ෴ ” ෴ ॥4 "(ජෲ ෴ ෴ 92.4 සි 125 | යු යු යූ 00% 1ක න සා 1 "න 

මුද්රණනාරයට  උරදීමටදා ඉදිරිපත්වූහ, ඇතැමෙක්. ලොකු කුඩා දහමි පොත් 



මුද්රණය කරවීමේ භෟ නැචත~න 

පවා පසුබට නොවූහ. 

සම්බුදු සඝුන මේ ලක් සොළො 

ලෝ සතුන් කින් සනහමින් 

වත මුද්රණය කරවීමේ බරපැන ඉසිලීමට 

වෙහි පචතින තාක් මේ දහම් අමාගභ 
නොසිඳී ගලා යේවා යනු අපගේ පැතුමයි. 

'සබඩ 202) ධමම 40ට 
පිනාති 

පෞත්ගූල්ශල । ාරණ්ය සේනාසනය 
1. " . පහන් කණුව 

කන්දේගෙදර, දේවාලේගම 

2000 ජූනි 08 (29544 පොසොන්) 

* 

මෙයට, 

සසුන් ලැඳි 

කටුකූරැන්දේ ඤාණනඤඥ හික්ෂු 



ඹ॥ ශ ; ' 1"::% ”:$; සේ *,41ෲ 1): * £:4, 

] ॥ ලී ද, 9, ! (. (. ශ 4, .් ,,.. 



[1 වත දේශනය 

නාණ්යඝො නස්ය හගවතො අර්ඝතො (දආෂා සඝ දාව 

සරචවණ එකර්්පෙස්න 

සගගසසඝ ගමඈනෙන දෲ 

බබලොකාධිසඝවෙවාන 

පක්ඝසොනාපතනතිඵලං ඩර් 

- ලොක වගග, ධමමසද 

6 000 න් -) සූ 0 , 

මේ පින්වතුන් අද මේ වත් පුර පසළොස්ව 4 පරං දවසේ, අයහපත් 

කාලණුාණය මධ්යයේ නමුත් මේ පැමිණිලා සිටින්නේ බුදු සියාණන් 

වහන්සේගේ යම් කිසි ධව පදුයාකට ~ ධ් කොටඨාසයකට ~~ ඇහුම්කන් 

දීමටයි. බෞදධ පින්වතුන් බණ අසන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ । එයින් 

තමන්ගේ පීවිතයට න 222 8. ජීවිතය හැඩගස්වා 

ගැනීමටයි, මෙ අස් ලබාගන්න මණුෂ. විනතැයයට බොහො දුලභ එහක් 

හංටියට බුදු පියාණන් වහන්සෙ හළුන්වල දීලා නියෙනව. මණුෂ්ය ජීවිතය 

දුිහයි. ඒ වගේම ඒක වටිනා පිවිතයක්. නමුත් මේ මනුෂාඥවයේ වටිනාකම 

ඉබේම ලැබෙන්නේ නෑ. ජීවිතයක වටිනාකම් හෝ නොවටිනා නාම හමේ 

අසි ගත නාරන ජීවිත රටාව අනුවයි කියන්න වෙන්නෙ. නිශ්චය වෙන්නෙ. 

අවුරුදු 100ක් කෙනෙස් ජීවන් වුනත්, ඒ නැනැන්තා පිීවිතය ගත කළේ 

නොවටිනා දේ සමඟ නමි, නිස්සාර දේ සමඟ නම්, ඒ ජීවිතය එහෙම 
මු. ~~ ස [1 

පිටින්ම නිෂඝෟ5ල නිසරු ීවිනයන්, 

ඒක සෟ නියම වවිනාකම්, නියම සාරධම් -දීවිතයක පැනි නියම 

චිටිනාකාම- තේරුම් අරගෙන වන් වීමය බෞදාධ පින්වතාගේ යුතුකම, 

න දරා යා වටිනා දේ හැටියට සළකන්නේ මිල මුදල්, රන්, 

රි, මුතු මැණික් ආදියයි. නමුත් බුදු පියා ),%න් වහන්සේ ලෝකයාට ඊට 

වඩා ඉතාමත් වටිනා ගො තුමී දේවල් හළුන්වා දුන්නා ධම්යෙන්. අන්න ඒ 

ධවාානුකූලව හළුන්වාදීවපු ඒ වටිනාකම් තෙරුම් අරගෙන ජීවන් වීමට ~ඒ 

අණුව පීවිතය හැඩගස්වා ගැනීමට - හොඳ වටිනා දවසක් තමයි පසෞය 

අවස, එනකොට බෞදුධ සින්වතුන්, බුදධ කාලයේ සචා ඒ බෞද්ධ 

මහෝසාසක වරුන්, තුම් තමන්ගේ දූ දරුවන්ට ජීවිතයේ නියම වටිනා දේ 

ශෑ 1 කරදීමට, වටහාදීමද * ම අෂ්ය් දවස යොද, ගන්නු බව අපට ධම 

කථා වලින් හෙළි වෙනවා. ඇණ න නේෂගෙන්මං මේ අවස්ථාවේ අපි 

අ) ද ] 
॥ 

27: " 
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මාතෘකාව හැටියට නබා ගන්නූ ඒ ගාථා ධම්ය දේශනා කරන්ට හේතුවුන 

(23, , 4 4 2 ॥ (1802 2, 2) %(2%, ඒ 08 4%(5% 

අථ ප්රවෘනතසතිය ත් නිදාන කථාවත් ඒකට න්න 

මේ පින්වතුන් අහල්ය නියෙනවා අනාථපිණයඩක මහ සිටාණන් ගැන. 

4 මේ ශාසනයේ, බුදුපියාණන් වහන්සේ ලාභා 558, ප, 
වැඩ වාසය කළු නාලරගේ හිටිය 

බෞද්ධ (මඉහාෝස්යාංාඒ 'කවරුූන් අනුර අගුගණාඕඥ “මුල් ! 207 220 බන්ධ )ර( 

වඵිනා- කෙනෙන් නමයි අනාථපිණඩික මෲ සිටාණන්, කෝට් ගණනක් 

ධනයෙන් පමණක් නොවෙයි ධ% දානයෙන් පොහොසන!, ඒ වගේම උතුම 

ලෞඇඝෞ්රෝතතනර අවියක් හැටියට සැළකෙන ඒ සෝවාන් ඵලයත් පුතාානෑි 

කරගත්තු මහෝපාසකයෙක්, ඒ අනේපිදු සූ එහෙම 

පිටින්ම දුන සාලාවක්, ඒ කියන්නේ, නිනරම වගේ බුදු පියාණන් වහන්්සේටණ 

මහාසංඝයා වහන්සේලාට:?/,/, එහෙම නැත්නම් සංඝයා රණ සි: 

ගණනකට නිනිපතාම දැනමානාදියෙන් උපසථාන කරසු සිටු මැදුරක් 

හැටියට ධම්යේ සඳහන් වෙනවා. 

මේ අනේපිඬු සිටාණන් පමණක් නොවෙයි, ඒ සිටු සවුලේ සිටු දූවරු 

- මාහා සුභද්රා, ණූ(ල හාදු, 2.2 කෝනනර 
52 

෴ ද න 412 6:44 “616 3 82 යෙ ක් ඒත ද? ආද ග.. . 445 152 

ත්යපෝපව් ලබාගෙන ඝිට්යා, ඒ වැඩිහිට් දුවරුන් දෙන්නා සොවාන් ඵලයට 
2 *%. 4 ය් ද .1,. 

පත්වූ අය හැටියට ඇක්වෙනවා -බාල දූ සමනාව සකෘදුගාමි නතායට- 

::])" (| (2) . ඇැ 2” ම තා ස රල තද ද් තලා මාන සු සම ඤී ූ ක 0:22 
ෆ් විදියට ලෝ තකක්කොරනඟාර නනා) සවා ලබාගෙන දෑ | ද කසෂඝවාන 

ස 1:23 3 /%,,:2%, * 21 15 ?* 9 ඒක 12 4 %, 

ද්යාඹඝරෝකසආථාන දී කවද | 4) ඩ්ල නිරත වුනා. නමුත් මළේ සිටාණාන්ෆේ එක 

“ක්ෂ 'කාල' කියල; නම ඈනි. මේ කාල නමැසි සිටු පුත්රයා 

කිසි දවසක මමේ බුදොෙධාපසථාන කටයුතු වලව, සංඥඝෝපසථාන කටයුතු 

පුක । සහභාගී වුනේ නෑ. බුදු පියාණන් වහන්සේ දැකීමටවන්, උපසථාෟාන 

කිරීමටවත්, බණ ඇසීමටවත් කිසිම් ලැඳියාවක් නෑ. 

"කාල මේ විදියට කාලය ගතකලොතන් කාලකණ්ණියෙන් වේය කියන 

හැඟීමෙන් අනේපිලු සිටාණන් එක උපායක් කලපනා කළ, මේ දරුවට 

ා෴ලෙස්න ය දක්නා” එක පෝය දවසක අනාරපිණඩධඩික 

සිටාණන් මේ සපුතාට කතා කරලා කියනවා "කනේ නුඹ විභාරයට 
% 

සිඩල්ලා සිල් සමාදන් වෙලා, බුදුපියාණන් වහන්සේගෙන් ධමිය අනලා 

ආපොන් මම නුඹට මසුරන් සීයක් දෙනවා -කහවනු සීයක් දෙනවා, 

යලා ඔය විදියට ප්රකාණ කළා. එනකොට අමේ දුරුවා දෙනවමද නෟඝ න 

දෙනවමද තාන්න? දෙනව්මද නානත්ත?" කියලා තුන් සැරය” සොරොන්දු 

රවයශෙන -ගිවිස්වාගෙන -ඉම්යි ඔන්න ඊළඟට ඒ පජපේනවනාරාමයට (3130 
ද හහ 5 2 58 ලල සුළුපැ (21), දී සදන, £ 4 

සල් සමාදන් වුනේ. නමුත බාණ අආන්න එහෙම ඕන කමක් නෑ. පැත්තකට 

වෙලා බුදියගෙන පස්සෙන්දා උදේ සිටුමැදුරට සැමිණියා. සැම්ිණියාම 

න ද 7”) 

4, 2, 



&් ॥ සෲහනණ' 4බ4ඈඩ දණ අඈෲනරං 

සිවච්යණන් සේවකසන්ව ධාන කළා 3) බේ වක සිල්සවාදන් වෙලා 

ආචා, කෲ ඈ හළු ව දෙන්න _ කියලා. නෑ (0:01 දරාචා, අර් ආඅමආර් 

කුඩා දරුවන් පව්ඝන ආකාරයටම *ආච නේ පේන්න මුදල දෙන 

අූරු මම ආහාර ගන්නේ නෑ කියලා පුකාශ නාළ නිසා සිටාණන්ට ඒ 

මුදල පළමුවෙන්ම දෙන්න සිද්ධ වුනා. ඒ මසුරන් මල්ල අනින් අරගෙනයි- 
ඵන එහ අණින් අරගෙනයි මේ දරාවා ආහාර සඩා (ආ:(!. 

ඊළඟට නැවත පෝය දවසන් ආවාම අනේපිඩු සිවාණන් කල්පනා 

කරලා -මේ උසායට නව ඈසසොටසක් එකතු 05 වශයෙන් කියනවා; 

"52, විහාරයට ගිනිල්ලා, සිල් සමාදන් වෙලා, බුදු පියාණන් වහන්සේගෙන් 

5.60 අහලා ( පදය ඉගෙන) ගෙන ආවොෞොන් ඔම ට මසුරන් දහස් 

දෙනවා", මේ දරුවත් එතකොට මේ මුදලට තියෙන ආසාව නිසා විභාරයට 

ගිහිල්ලා සල් සමාදන් වෙලා, බුදු ප සා් මහන්න ධඹ් දේශනා නාරන 

තාන ඉස්සරහටම ආිහගිල්ලා 

ඉගෙන ගෙන දුවලා ගිහිල්ලා අර මුදුල ලබාගන්න අදහසින් &%ණ 

අහන්න ඝූදානම් වුනා. 

ඉගෙන ඛාණ% සදුයන් විනරෘඞ න මුව සාරී 
ම 

බුදු පියාණන් වහන්සේට මේ දුරාවාගේ හිත පෙණුනා, ඒ වශේම ඒ 

විදියේ ජීවිතය ගතු ළාට මොකද, මේ දරාවා තූළ යම්්ඟිසි පුණා 

ශක්නියස කෂ බවිත න පෙනෙන්ට ඇං51. තායි හැට් හෝ 
2 1 24 ඒ 019 1 * 1 1] 4 ව්යරාණන් වහන්සේන් එක්නරා උප ංක්රමය2ා යෙදුවා - සමෲ්/ 1-0 

| වබෙවැ 1 

ය යෙනයක්. 'උසායක් යෙදුවා. මෙ; ාා෴෴෴අ෴“ා අල්ල්යාන්න 

බාංරිවේෙන විදියට බණ කියන්න පටන් ගන්නා. මේ දරුවා බලාසොරොන්දු 

වෙන්නේ සොහොම ආර් බණ ස් ඉගෙන ගෙන ආිහිල්ලා පියාගෙන් 

ඒ මුදුල ලබා ගුන්නුයි. නමුත! බුදුරියාණන් වහන්සේ ධමී්ය දේශනා 

කරනවා. මේ ළමයට එක බණ පදයක් වන් අල්ල ගන්න බෲ. ෞහොම 

හරි ඒක ලිස්සලා යනවා. ඹන්න ඔය විදියට බණ ණායාන්න සටන් ගන්නා. 
කක ය [ රි දැ (17, 4,454 ද 40::%, ද ද දද! 2:19) ) ඒ | අ /* ; * 
බොහොම (ගන කමන් (8 21:45න් 2, "න්නේ. ගමෙ. 12%? අර ද් ද්ල්ට බෙන 

ආසාව නිසා, හැබැයි එක බණ පදයක් £ ත් අල්ල ගන්න බෑ. සළමුවේෙණි 

බණසදය බැරි වුනා. ඊළඟ එහ, ඊළඟ එෲ, ඔහොම &ිහිල්යලා අන්අමධ 
බණ කියලා ඉවර වෙන කම්ම අහගෙන ඉන්න සිද්ධ වුනා. නමුත් මේ 

බුදුපියාණන් වහන්සේගේ ධෟ දේශනාව ඈසොයි නුරමි සුදුමද අියතොන් 
මේ දරුවා ඒක අවසාන වෙනකොට සොවාන් යලා යන ඒ අතු 
ලෝකෙරෂතනර තනය ලබාගෙන, ඇයි තත්පඡවය ලබාගෙන. 

නමුත් මේ නාරණය වඩවේන කවුරුවත් දන්නේ නෟෲ. මේ ළමයහ් ඉසින් 

පැදුදුවසේ බුදු සියසාණන් වහන්සේත් සංඝයා වහන්සේලාත් ඒ් අනෝපසිදු 

4] 



/7 ාාන දේශනය (5) 

සිඛෘණක්ගේ සිටුබැදුරුව දාඉනට චඩින අවස්ථාවේදී පටිපසහ්සෙන් බොහොම 

හ් ගමන් කළා. ගෙදරට ගියා! කතා ටන” පියාණණ් 

වහන්සේටන් සංඝයා වහන්සේලාටන් දුනය පූජා කරලා, වමේ ළමයාටණ් 

සැත ආසනයක ආහාර දෙන්්ය ති වුනා. මේ ළමයා බොහොම 

න න්නූනාත් ඉන්නවා දැකලා සිටාණන් පුදුම වුනා. වෙනදු අර විදියට 

මුදල් දෙනකන්, කහවනු දෙනකන් මම ආහාර ගන්නේ නෑ කියලා කනාවව 

දරුවා දැන් බොහොම සන්සුන්ව මේ ආහාර ගන්නවා. මේ ළමය 

කල්පනා කළා පියාණන් මට මේ මුදල් පිළිබඳ කථාව බුදු පියාණන් 

වහන්සේ ඉදිරියේ නොහියනවා නම් හොඳයි කියලා. ඒ නුරමට ලැජ්පයි. 

මුදලක් ගැන ලෝභයෙන් ධම්ය ඇසුව එක ගැන පචා ලැජ්ජ හිනිලා, මේ 

දරුවව. නමුන් සිටාණන් මේ කාරණය ගැන දුන්නෙ නෑ. ඒක නිසා 

ඊළඟුට උළේ මදල ලල නල්(ල දෙන්න । සුදානම් වුනා. දඅරාව ඒක ප්රනිණසෙෂ්න 

1 1 1201$1 £% [| න [:7/ 1: 8.68 1] £ ක් 2," (£)6;”' සු ₹14:2% 7% (17 2,590. ෂා එකාය කිව්වා. ඒත නිසා බුදුපියාණන් වහන්සේට ප්රකාශ 

කරනවා: "කධාගණාවතුන් වහන්ස, මගේ පුතාගේ අද මේ ස්වරාපය- හැටි - 
29 19 ॥ ॥ 6, | 1 [£::ෘ ද 440 (යු “2 න 5 ෴, ඒ ,෴, ද් ॥ 

බොහොම වෙනස්, ඉස්සෙල්ල දවසෙ නම් මෙන්න වමේ විදියට පො ක්දු 
ද: 4 ඈ ද් (;? ॥. 45% ,”* 1” 18 ”ඒ% (15% ඈ 42 15%... -. ॥ 25 (2 45% ද යං | 
ඩා මුදලි මදින නර ආභෟ්යර ගන්තේ නෟ., අද ඈඩිටිෆි බරලන් මුදල 

1: 15। 4: න්න කැම්නි වුණේ නෟ යලා. බුදු පියාණන් වහන්සේ ඒ අවස්ථාවේ 

ප්රකාර කළා, "'සිටාණෙනි, අද ඔබේ පුතාට මේ මුදල් වලට වඩා-වෙන 

කැ බබා මේ මුළු මහ පොළොවේ වචකුවර්$් රාජ්යයවන් වඩා, අවාලෝක 

තා මෙනටක් 22249 මුළු ලෝකෝ අධිපනිකමටන් වඩා වධිනා දෙසක් ලැබිලා 
) න ණූ ඒයි ඔය මුදුලු ගෑන එනන්දු වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. 

එහෙම ප්රකාෲණ කරමින් අපි කමින් සහන් කළ සෘථා, කමය වද්යපා. 

පරණ ආඑකර්පෙත්න 
2-4/(. 0.1.) (0.5.ඛ න්ගන් | 

14, 9(ලා 25); ධිසඩවෙඩන 

ස පෙණ 5 5 7 තා 2:59, 1 25) ඥ් 
908. 2) .) %! 3 161) 17 (“) 12 21 £., £ී) 

॥ 
ෆ් 2” 1! පංජ්වණ එකරජ්යජෙන ~මේ බහ පොළවට වචක්රචර්නි රජකෙනෙක්ව 

අදි, (02 ₹” %”, £:,,.. ෆු (11%) උය 91 ඝී 27 ”61 (5: “1762. (3 [(). 415 23 ' 2 ()($)6):* ;' ද! 9, 58 39:02:58 (0(2)(3:7:0) 12") £0 - ද ද -£4(2(3; 1? ෴ලඌෲ ආ 90, ධටෑ? ? 

*෴ 2 1 ද භියෝ “5 | ස ද 

“ඞෲ සමබමඛ ල්රොෞතාධිපවෙවන - මුව ලය අධිපති; න්තන ඩා, 

සත්යත් එලා වරං -සෞරවාෂ 2 එස උබුම්ය, ඒ ලෝකෝොරතබර තුතපරවය 

උතුමිය, කියලා බුදුපියාණන් වහන්සේ ඒ අවසථාවේදී । පුහාශ කළා. 

ඉනින් මේ අබුව අපට හිතාගන්න පුළුවන්, මේ අනේපිඬු සිටාණන්ගේ 

උත්සාහය නිසා දරුවා අර ආරම් ලෝකරේ ඉනාම උසස් තත්අවියන 
£:: ක 2.12. ; 43 :”)” 16, ග් දෲ 2 * දෲ “ගෲ % :0:52% දෑ! £%, ।:46% % අ, (” : හැංවියට මු ව පතර තාන්මරර, ගන්) ක්ම... ම් අන්දනත් හැලුම 
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| 

ණ් දී ණී. න් 1] 4 ඒ1*' :* * 1 22522” ආණාද? හාමි දෝ 

ව %, 2,405 දෑ! [2 ඒ, 1815 (094% ඒ 7 143 (42% "5 7 & ද%, (ද [| (7, ", කියන එන, මේ තුන්ඡවය, හිතේ අං වචන "ත්ත 1)415වය 
22316” ආ ,॥£:/.," ස, ඇල 15, 2,583 ආආ ආදාආද%%, -, ස ඥ් දො 4 4. ලැබුව කියලා කියනවා. වමේ නතන්ඥවය ලැබැමෙන් නෙක් ලබන නිදහස 

ඇයිතරම්ද කියතොත්, නාවත මේ සංසාරයේ සායට යන්නේ ණෟ, 
අපායට යන නරම් හිතු පහත :5:1අවයට වැටෙන්නේ නෑ. ඒකයි සෝවාන් 

විමෙන් ලබාන විශේෂම ණන්නිය. ඉණින් න කර නුවන උපවළිනවා නමි 

උපදින්නේ හෲ සැරයයි. මේ විදියට සෝවාන් එලය (බාගන්න නමං- 

සෞවාන් එලය ලබා ගන්නවා කියලා කියන්නේ චතුරායි සත්යය හරියටම 

ගැඹුරින් අවබෝධ 5ර ගැනීමයි. ඒ වගේම වමේ ලොකයේ අනිනා, දු, 
අනා කියලා සියන ඒ ත්රිලක්ෂණය ~ලකුණු නූන ~ගැ%0ුර්න් වවචභා ගැනීමයි. 
ඒ වටහා ගැනීම තුළින් හිත ඇතුළෙ වචන වෙනස කොයි තරම්දු කියනොන් 

නැවත ඒ ඇනැන්තා කවදාවන් අපායේ උපදින්නේ :නෟ. ඒ වගේම සංසාරයේ 
නාව හන් සැරයයි උපදින්නේ, එහෙම ඉපදුනාට පස්සේ කොහොම හරි 

කොයි ආභ්යාරයකින් නමුත්, රඟ්ය! වෙලා පිරිනිවන් පානවා. ඔන්න ඹැ 

බුර්මි පුදුම විදියේ වෙනසක් කෙනෙකුගේ 0: ඇති වෙනවා සොවාන් 
නාතපවයෙන්, එතකොට අර තාල £යන න්෴ම්.- තී විශාල 
පරිවතිනයක්, වෙනසක් සිදුධ වුනා මේ ධමිය ඇඟීම නිසා එදා. 

සෞෝව්යන් ඵලය ගැන බු "හියාණන්වහභන්සෙේ ප්රකාශ කරලා නියෙන්නේ-- 
මේසෝ අගය ~දැන් මෙතුන ප්රකාශ වුන හැටියට, අර චකුවරනි කම 
ආයන එක ලෝරකුයෟ බලාපොරොත්තුවෙන ලෞකු දෙයන්, නුමුන් මේ 
හැම එකකටම වඩා ශ්රේෂයයි කියලා කියන්නේ මක් නිසාද" චක්රවර්ති රජ 

1:32(392 මහ පසොළවට රජකම් කළන් නමන් කරපු පවිකම 3552 අසයවට 

යන්න ඉඩ කියෙනවා. නමුත් සොවාන් පුද්ගලයා කවද්යව්යන අපායව 
න්නේ න. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ සෝවාන් ඵලය අනින් හැම එකටම 
වඩා උසස්ය කියලා ප්රකාශ කළේ. මේ සොවාන් ඵලයෙ ඇණි වටිනාකම 
බුදුපියාණන් වහන්සේ බොහොම අවස්ථාවල දක්වලා 8යෙනවා. එක් 

අවස්ථාවක නිය පිටට පස් ටිකත් අරගෙන සංෲයා වහන්සෙලාගෙන් 
අහනවා "මහණෙනි, මේ නිය සිට නිබෙන පස්ද වැඩි මේ මහසොළවෙ 
බෙන පස්ද? කියලා. එතකොට සංඝය්ය වෲන්සේලා සුකාශ කරනවා 

"ස්වාමීනී, භාග්යවතුන් වහන්ස, ඔබ වෲන්සේගේ නිය සිට %නුඛෙන පස් 

බෞහොඹ කණා ඔහ පොළවෙ පහ තමයි වැඩි කියලා. අන්න ඒ් 
උපමාව අනුව බුදුපියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ කරනව, "එසේම මෲආකණෙනි 

සෝවාන් ණ් ය ම් සාමාම්නෝ කක නිදහස්වුූන දුක් ප්රමාණාය අන්න 
අර මහ 22 සස් වගේ. බව ඉනුරු වේලා ඞයෙන දුක් පුමාණය, 

ගෙවන්න තියෙන දුක් ප්රමාණය, මේ නිය සිට තිබෙන පස් වගේ ඉනාම 

ටිකයි. ඉතාම ඝස්වලපයයි." ඒ නාර$ විශාල නිදහසත් සෝෞව්යන් වුන 

අනිය 
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ත්ව වලින් පළමුවෙනි එක. සොවාන්, සකදාගාමී, අනාගාමි, අරහ2 

කියන මාගිවල ආනතරක් නායෙනවා, මේ බුද්ධ ශාසනයේ, ඒවා අන් 

නුඹයි නිවන ප්රත්යණ කරන්නේ, අවසානයේදී අරන් 19:1593%යන් තමයි 

අමාව්ය නිවනින් සම්පූ.ණ්යෙන්ම සංනසිලා ,ො සයර් දුන් කෙළවර අරන්නේ, 

එනකොට සොවාන් ඵලය පවා මේ තරමි දෲඹී දෙයත් ණියලයි බුදුපියාණන් 

පුුශලයා ලබනවා. අමේ සෝවාන් ඵලය &යලා කියන්නෝ ලෞෝගකෝොනනර 

වෲනන්සේ ප්රකාණ 2:3ලේ,. 

'ආංන් එතකොට මේ සින්ව)]න්ට නිපෂෙන්න සුළුවන්, මේ පොඩි ළමයා 

ඈසෞොහෞොමද මේ ඉරම් ලො දෙයක් ලබාගන/සෝ” මේ රඹ උතුමි 

ලර :92වියණ් ලබා ආ සොහොමද? යා මේ තනොුට 

සුදුම භිබනෙනවා. අර විදියට සංඝ උසසරාන කරන්නේ නැතුව, බුදු 

පියාණන් වහන්සේ දකින්නෙන් නැතුව හිටු ළමයා බුදු සියාණන්වහන්සේගෙ 

එකු ධම් දේශනාව: අහා ම කරම ලොකු පියගුහණ්යක් ලක ාඳ්ඳ්ටියාන් 

- ලබාගන්නේ ආභොමද මෙනු අපිට ටිකත් ගැඹුරින් හඞආාන්න හොඳ 

අවස්ථාවක්, සාමානායෙන් මේ වගේ ලනු නන් ලබා ගන්නේ-මේ 

එපායසයක න්ම එහෙම දන්නවා 'ඇබොහො(ම භාවනා රලා මයි 

සකොනොත් ඹය නතාත්අවිය ලබාගන්නේ, වමේ ළමයා එතකොට කොහොමද 

ශත් ගාර්නාවක් නැතව? බයලා කොනෙහ ප්රශ්න කරන්ට පුළුවන්. 

නමුත්, පින්ව්යනූනි, භාවනාවක් නැතුව නිවනක් හම්බවෙන්නේ නෑ. ඈන් 
"හූ ද හි ණතේ සිතන මෙනන වමේ ළමයා තුළ ිබුන වනා මොකක්ද කියලා අපි ටිකුතා (2 

(2! නැ. 

විමසලා බලමු. 

[2525 

මේ ॥ථාවේ සවිජඡ්තරව නැ! අසිට හිතාගන්න ඝුළුවෑන් මෙසො 
'බබෙන යම් යම් 8 ආශ්රයෙන්, මේ ළමයගේ හිතු තූළ ආන භාවනාව 
මොකක්ද කියලා. මේ ලෝකයේ ඈ හැම දෙයකුම් මේ ජීවිතය න පිලිබඳව 
*'5% ද් , "න ක දු, 

බුදු පියාණන් ව්යහන්සේ ප්රාණ හළ ලකුණු ඳනූනුක් සියෙනවා. මේ හැව 

දෙයක්ම අනිත්යයි. වමේ හැම දෙයක්ම අවසාන වශයෙන් බලනකොට 

දුකයි. ඵ් වගේම මේ ආැංම් දෙයක්ම 0 වන්න න ඉන්න බෑ. 
මේක අනාතමයි කියලා ඒ විදියේ මහා ගැඹුරු ධර්මයක් මෙතඳඉන £ියෙන්නේ. 
ඒක නමයි 'භත්රිලක්ෂණය' කියලා ියන්නේ. මුළු මහෑ' අලරකායේම නියන 

ලකුණ ඇන, මේ ලෲණු නූන සාණානා අවබෝධයට වැටහෙන්නේ න. 

සාමාන්ය ලෝකයාට වචැටහෙන්නේ ක කරුණු 97%] 02 -විදණීනා වශයෙන් ගැඹුරට 

ගියඝානයටයි මේ වැටහෙන්නේ. එනතසකොට මේ වැටගීම කොහොමද 

අර් ළමයා ලබාගන්න? සාමානායෙන් භාවනා ක මිසථ: නයැා් හියලා 

ආායන භාවන්ය මානෘතාවක් අනුව භාවනා කරලා එහෙම මයි මෙන 

(ලාබෙන්නේෝ, දාන ලමේ කාලගෙ භාවනා මාතාව මෞකසන්ද? කමටහන 
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0 ආආන' 42,44%5£0) ආ නං 

(00121ද? යල අපි විකා හල බලමු. නාලඅගේ කමටනන 

අපි! 
යු % "අ ,1”%, ” දී නී සෙ 11 21. ද්, ඉහ ",8. ॥,4 %", 4, 14% 4 ආවොන් මම ඹෲයුරන් දාහක් දෙනවා 34ල කියපු වචනයයි. 

නෝ, 

1" ) සිටාණන් &යසු 'පුනෝ ගිහිල්ල බණ සඳදයැක් ඉගෙන අන 

එආයගසෞොට මේ ළමයා වි්යාරයට යන්න අඹ ,& ,මසරන් ල්අ 

03:%ැන් අරගෙන. ඹ් දඝාහොම හරි ඛබුණ සඳයත් අහලා 4, මසුරන් 

විනා ලබාගන්නවා යන අදහසින්. ඒකෙන් හිතෝ එක්තරා නැන්පන් 

කමක් ඇව බණ අහන්න සූදානම් වුනා. නමුත් බුදුපියාණන් වහන්සේ 

මේ ාමටහභන හරියට සුද්ද නාරලා -පිළිවෙළඟ කරලා -නිවනට ළංකරලා 

දුන්නේ කොහොමද? බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ ාරණය දැනගෙන අර 

බණ පදුයැක්ව්ය් අල්ඝ න්න බැරි විදියට ධම්ය දේශනා කරන්න සටන් 
ඇ 4, [. 4 , 

ගන්තා. එරාසෞව මේ දුරුවා මේ පළවෙනි බණ සපසඳය අල්ල ගන්න 

බලනවා. ඒ ළම්යවට පේන්න අ] බුදුපියාණන් වහන්සේ ප්රකාශණ රන 
(%9 ක 3 ද £6)' "4 4 ! 4 50 සිඳ [ ॥),.., (51 9:84 ද? 4%(ද%, (2:49ද% ද% ,: හා බණ සදයෑද්ම් මසුරන් ඔල්ලක හැටියටයි, ඇන් මේ ඈදනෙනුට 

වුනත් සම්භර වෙලාවට නමන් බොහොම 20 දෙයක් ෆිනෙන් සේනවා 

වගේ පේනව නෝ. යම් හියසිදේකට ඝුඟැන් ආසාව නියෙනවා නම්, ඒයි 

තුව වැටහෙන්නේ, ඒ වයේ දෑන් මේ මසුරන් මල්ලට බොන ආසාව 

නිස්ය, බුදුපියාණන් වහන්සේ ඉදිරිපිට ඉඳගෙන බණ අහනදඹසොට හමේ 

ළම්යට හැම බණ පදයක්ම පේන්නේ මසුරන් මල්ලක් හැටියට. ඉනින් ඒ 

පළවෙනි මසුරන් මල්ල අල්ල ගන්න උන්සාහ කරනවා. ඒ එක්්කන& ඒ්නා 

කොහොම හරී ලිස්සලා යනවා. ඊළඟ එක අල්ලනවා. 'ඈ, ඒක බැරිවුනා, 

ඊළඟ එහ අල්ලනවා. ඔහොම ඔහොම නාගෙන මේ (මියා බණ 

සඳයෙන් සඳුයට බුදුපියාණන් වහන්සේ දේශනා රන ධම්යට ඇහුම්කන් 

දෙනවා. ඒ අවස්ථාවේ ඒ ළමයට සෙන්න ඇණි ටිකා දුරන් යනණෞට, 
॥ ₹॥ “(2 ॥" 681, 53 දූ "405, 4:20, (5 “604% .:0:5%, (0 7. ॥..॥ ,1:!") දෲ (04% 4,451. දෑ දූ 

මේ එක එක මසුරන් මල්ල ලිස්සල්ය යුනඝොවටව මේ එෲක් වෲ අල්ල 

ගන්න බෑ නේ. මේ ඹන්කොම යනවා, මෙතන ඹෑ්කොම අනින්යයි. 

එකැඳවත් අල්ල ගන්න බෑ. එනවා-යනවා. 'බණ්පදයක් අල්ල ගන්න 

සුදානම් වෙන එක විතරයි මෙතන තියෙන්නෙ ' 

එනකොට, දෑන් වමේ පින්වතුන්ට ඉඳහසිටලා ඹය දුණින්න ලැබෙනවා 

මළ ඇෆෙව්ල් ඉස්සරහ සාර එසෙම, සමෲර විට සුදුරෙදිවල ගහලා 

නයෙනවා 'අසබෙබ සංඛාරා අණිවවා තියලා. ඹහොම අණ පදයක් ලියලා 

නියෙනවා. මොක්ද අම්මතක අදහස? 'ඈඅබෙබ සංඛාරා අනිවවා හැම 

සංඝ්්යාරම අනිත්යයි, අනිවා වෲ ඝංඛාරා, සංඝ්කාර ණියන ජාතිය 

ඒන්යරන්න්යයේම අනිත්යයි, මොනවද මේ සංර කියලා 421ය:නනේ 

අපට ඈෝරේන වචනයෙන් ශැත්හඉ, සුදානම් වී, අර ඇඳීම, එහෙම 
නැබඹනම් සකඝ්වීම, දැන් 'සූදානම් වීම ගැන අපි හිතමු. දනො දීව 

257 7 



77 වාන දන් 1() 

"න * ෂු !॥ 1 '%। ගඳ ෴ අල 0... । න අධ ॥ 48 25, මැරුණට පස්සෙ එතන ඒ 'අනිචව්චා වත සංඛාරා කියන එහ අසට 
මෝරන විද්යව කල්පනා කරලා ගන්තොන්, මේ මනුණායා ජීවා වෙන 

නැ කළේ වමොකනා්ද? හැම වංඩික්ෂ කළේ සූදානම්ව ගොඩඟ් හැටියට. 
මේ තැනැත්තා මුළු ජීවිතය කියලා නාළ සූදානම්වීම් අර අළඳීම් ගොඩක්. 

ස්තු ෴෴ාම්ණ“ත් 2:39 නමි, ඳබමන්ගේ 233, වචනයෙන්, £8න් 

ය3ම් යම් දෙවල් කළා නම්, ඒ හැම එකසන්්ම~- එක අනැගින් බලනකොට. 
නමම, අර දීම, රා ියක්. ජීවිහේෝ ගැන කල්පනා කරලා බලනභඝොට 

ආණ් උදේ න වෙනකල් නකාරන ටෲ) හැම එකම බංලුවම හැම 74 1) 4 ( (1:- ( 

එකක්ම සූදානම් වීම් ගොඩ විතරයි. ගමන් යන්න සූදුනම් වෙනවා 

වගේ, වෙනු එක් 4120, මේ ආය්වාස ය කෂ ියන ගුස්ම ගැනීම 

සචවා, මේ ඔක්කොම සුදුනම්වීම් ගොඩ. එනකොට අර මරණයට සන් 

වුන මනුෂ්යයා මුඵ ආඅඩිතයටම සළ නොවරදවා කළ~එකම වැඩේ නමයි 
, ($) හුස්ම ගැනීම, මේ ක බඹ්ේට් ගානර්ම් ඔන්න මේ නතැානැංන්තා 
15] දලු 6 . 4 | 12%. ඝූ %, 7 ක, .දෲ, % 5. । ජිවනත්වීමට කෂ ඈූදානම් වීම්, අර (1246 දීම) කො) "න ස රෝ 

වෙනවා, ඒවා අනිත්යයි. නිත්ය නක්රවයක් නෑ. හැම එෲක් පිළිබඳවම “$ ට 4 

(0 ලෑ 0) [1 

ඉතින් මේ ළමයා පිළිබඳව කල්සනා කරලා බලනව නම්, මේ ළමයා 

අර බණ පදයක් අල්ල ගන්නයි බලාපෞොරොතන්ෞඉු චුනේ. සස්සෙ බලන 

කොට මෙතුන නියෙන්නේ බණ පදුය අල්ල ගන්න සූදානම් වීම සමණයි. 
සූදානම් වෙනවා, ඒක හර්යන්නේ නෑ. ඊළඟ එෲ බලනවා. එනනත 

දානමක්, ඔය විදියට මේ ළමයට තේරෙන්න අ. මෙන්න මේන තමයි 
හෙ නාන "යලා බියන්්නේ. මෙතුන බැන්නේ මේ । සූදානම් වීම් ගොඩක් 

විතරයි. මේ හැම එහනෑැත්ම අනිනායි. මේ සුදුනම් වීම, කාහ්වීමි, මේ 

ඹක්කොම අනිනායි. මොෲද එකු බණ පදයන් වත අල්ල ගන්න බෲ... කා 

ලිස්සලා යනවා. මේ බුදු පියාණන් වහන්සේ යෙදුව් එක්තරා උපායක් 

නිසයි. මෙයින් එතකොට තමාගේ න අහා බලනවා මේ ළමයා. මේ (0: 

ඇතුළේ මොකක්ද වෙන්නේ? හින ඇතුළේ බොහොම වේගයෙන් මසුරන් 
මලු පහළ වෙනවා. මසූරන් මලු වගේ සිබුවිලි, ඒ විදියට මසුරන් මුල් (ලෑ 

සන්, ආනවා. ඇතිවනවා ~නැබුවෙනමද. අබා කියනා එක ගැමුමින් 

කල්සනා කරලා න මශ ූු මෙතන ආනියෙන්නේ ඇතිවීමයි, නැඞිවීමයි. 

එනවා -යනවා. මෙන්න තඹඥඔඹ්රෙ :)/අවය දඡණකින කොට මේ ළමයට රෙන්න 

අනි, මෙවා | සංස්ත්යම්- මේ හැම එකක්ම සූදානම් වීම්, අර ආඇංදීම් ගොඩක් 
ඩිතරයි. එනවා, යනවා, එනවා, යනවා. ඉනින් ඊළඟට මෙ වදයට එඵනංං 

යන ස්වභාවය ඇඟති සංසකාර අල්ල ශන්න දරණ උන්සාහය නමයි අර 

ඝණ පදය අල්ලගන්න දරණ උත්සාහය. 

258 



11 අආණන'/ ආඅඇාව දාම් රනා 

| ආය න 2% සූ ක් 4 "14 (50/8 £ද*,ෲ 6), 45! ෆිකු වලාවක් යනකොට වමේ ළමයට අම්දදෙොශ වෙහෙසක් දංනෙ? 1. 

ඇහති., මේ රනු උත්සාහය නිෂ්යල වෙනවා. එකවත් කණ නං. 

එනාඝසොට ඹන්න වික වේලාවක් යනකොට මමේ එසා වෙන ආරමට, මේ 

මසුරන් මල්ල පිළිබඳ අදහස නැති වෙන තරමට, මේක මහ රදුරය:ක් 

හැටියට පෙනුණා. හැම් බණ පදුයක්ම 'අල්ලැගන්න' බලනවා, සැබැයි 

'අහුවෙන්නේ' නං. ඉනසින් ඔහොම ඔහොම යනකොට, මේ ළමයට තේරෙන්න 

දු පියාණන් වහන්සේ පුැහසාශ කළ දෙවැනි ලෲෑ 00: ද මී ඇණි අර බු 
921 ද * 22). 414 , ද 11 4 %, %එ 8; 60% [1] ධ් 

43) 8 ෆබකන. දුකුක්. මේ ආංඝ්කාර හං ෆක් , ॥. යා දීම් යී, යමක් ආද! 150].12ඛ 
! (තෘ ෴ - 

නම් එය ඇකයි. ලො පුමිතකා. දුකබං ~යමෑත් අනිත්ය නම් එය දුකයි 

සියලා බුදුපියාණන් වහන්සේ පු්යාශ නළා, ඕන්න සිර අරන කඹ 
රො ; ද ;? । . ධ් . ගෝ * ඈ දෲ 2 ස, 115, දෲ. 1: බුදුපියාණන් ප්රකාණ ළා. 'යං දුකඛං තදානනතා ~යමක් දුක් සහගත නම් 
॥। 9 14, 2 5, (7 *.- ॥ 4”, ॥, 1 1 ව වර දේ £2- "ඒ 7 4 දේ 2 කය 125 ॥ ॥ අ 

ඒක මමය, මගේ කියලා ශන්න බං ඒ වනන රේ බැන 000 

නෝරෙන්න ඇණි. නු අර කහවනු 22 2... 
වේලා ඒවා ලිස්සලා යනවා. එකෑඹ්ව්ය' රැඳෙන්නේ නෑ. ඒ එකක්වත 

නෙරළන බුව, ඒ ද නතවින් හරයක් අරටුවක් නැබි බව නමයි ස න්ම 

තියලා බියන්නේ. මමය ආශේ්ය කියලා ගන්න ~'අල්ල ගන්න'- දෙයක 

නෲ. අරටුව නෘ. ඔක්කොම සිතුවිලි පහළ වෙනවා, ගසාගෙන යනවා. 
ඝ 

(5 ස 11%! . " 4 4.0 %(: අ, 21 

මේ සිතුවිලිවල සවභාව.භ බැබුම්ක් කම්පනා වෙනවා ඊළඟට මේ ළමයව, (2 £ ? 

1 න තු 4 ෴ 2113] 6 බු දී (4. 2 අ £”% දු 486) 6:60 55. 2, 
වි වනන 'තයෙන්නෙ ।, එහෙම පිටින්ම සි දි විලි ගොඩන්, පහළ වෙනවා 

1 ආද .- ද ක ගරු 1 1) (6) । (ඝූ; 2 සිද දූ බු ෆ් 0, 
5) ෴්_රූවාන් නෙව. අරටුවක් 2. මමය, මගේය 52) (02 (23) අල්ලගන්න 

දෙයක් මෙතන නෑ, අහුවෙ! නුනු මඳුයක් නෑ. 

න ॥ *, ෴ 

ඉතින් බුදුපියාණන්වහභන්සේ මේ ඝසංඝ්කාර කියලා වචනයට දීලා 

නියෙන උපමාව බොහොම පුදුම උපමාවක්. මේ අපට පහසුවෙන් 
2 16% 6): %! ද" 4. 5) % ස 64 ,- 11465, 074”. 4 දෲ 2 ॥, 15, තෝරාම් ගන්න සුම්වන්- මුදුම්සාණක් වහන්සේ පුතා රලා යාව: 

'සංඛාරා කදුලුූපමා' ණියලා. මේ සංස්කාර කියලා කියන දේ හරියට 

ක්ක් අාන අමිතක්! යලා. කෙහෙල් කළ ෆියන එක මේ සිංවනුන් 

කවුරුත් දන්නවා. දන් බුදු පියාණන් වහන්ගෝ සහසහොළ කථාන්තරයක් 

වගේ ඒක පෙන්වනවා. ඔන්න යම් ඹ් කෙනෙ ඉන්නවා කච්ද්යවන් 

කෙහෙල් ගහන් ද්යතලා නෑ. ඒ කහැනැත්තා £ැ:ල්ේකාට ගියාම කෙසෙල් 

ගහක් දකිනවා පළමුවෙනි වරව, ඵ්නා බැලුවාම බොහොම කෙලින් මේ 
ෆ් 9 ස3--; 61.1 25 16 4 *- 4%ක්ද(ද 4 ඒ ර් [1 1 කෙසෙල් කළද, හිතා ගන්නවා මේකෙ අරටුවන් අසියෙනවා තියල, මෙකා 

£:8 170% ශ් 2 - 

උඩිනුයි යුටිනුයි කපලා රගහගෙන එනවා ගෙද?( ව, මොකද, අල්මාරියක්ා 

ක තුනක් හරි භා හුර මිග් 6 ]වෙන් තියලා. මෙහෙම් 

අරගෙන ආංචිල්ලා මේ කෙසෙල් කළ මේ බුදු න දෙනක් වහන්සෙ මේ 
“රු 2 (195.(** 1651 (0 9 4ක (62 ද), *, 16; (2 දා් ॥! “2. ඛූ 410(5£% කථාව දෙන්නේ අපි නෙමෙයි, අපි මේක බව ටික් නේරොං කරන්නයි 

3. 



74 වආ (ආආ: 
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:(.* අනි විසර දෙන්නෙ, නමුත් උපමාව බුදුපියාණන් වහඞන්සෙයි දෙන්නේ 
~වමේ ගෙනාසු කෙහෙල් හැඟේ ඉස'ංගසෙල්ලාම පනු රස' ගලවනවා, 

බලාපසපොරෝ්ද; වෙනවා අරටුවෑද්් අයයි කියලා. ඊළණවට බලනකොට 

තවත සතුරන් අයෙනවා. නවා] පෲරා ඇඅයෙනවා. එයින් එකා සෲරු 

ගලවනවා. අන්සිඹට කෙහෙල් බඩේට ඇවිල්ලා. ඵන! ා35න්්්නේ සෲරං 

ගොඩන්, ඒ විදියට බලන කොට සසොහෙල් ආණෝ කඳු න 1 

නැ& බව අර් :ැ නැ4%0 නමන්ම වටහා ගන්නවා පළමුවෙනි වර්ව, 

ඹන්න ඹය විදියේ උසමාවෑා බුදුපියාණන් වහන්සේ දෙන්නේ ලඟ 

ය(48ාරර යාන වචනයට. අයි දැන් මේ න්මැම අරගන්න රෝ 

ආශ්යාරයට සිංහල වචනයක් මේ විදියට කිඩඩා- 'ඈදානම් වීමක්, අර 

ඇංදීමක්, සැඟස් විමන් කියන එක, එනකොට අමේ මුඵ ජීවිතය ළම 

කරන දේවල් ගැන කල්පනා කරලා බලන නොව, හැමි එකම ඹන්න 

ඹය විදියේ අවභාවයක් හියෙනවා, එකක් හව එකකත් සළහා, එකක් නව 

ක් සඅහා, ඒ එත-එකෑ? බලාගෙන යනණ්යණෲඝෲටේ එකකවත් අරටුවක් 

නෲ. ඒ ඔක්කොම අනින්යායි. ඒ අනිනාා සවභාවය නිසාම-දැන් ඔය කුඩා 

2 ගසන න ිබෙනවා. 2 මයාෘණත්ත 

ඉෂ්ව වුනා හෝ නොවුනා හෙ ඈව ටික දවසකින් තරුණයෙක් අවනවා. 

රං ණ්යාෙන් යමි යම ක තාාපත්තා 0 ඉෂ්ව වෙන්න්යනත! කලින්, ( 1. 

ඒවා එකෝසො විනාශ වෙලා ගිහිල්ලා ඊළඟට දන්නෙම නැගූව මහුලු 

වයඞඊඞ එනවා. ආල කොනාගලෙන් යමී ය!) බූල්යරජපොරොනප්ාඩඞත අ්යෙනඩා. 
(| “| 4 න 

ආවා ඉෲට කර ආන්න අලින්, සමහර විට, මරණයට පෲ? වෙනවා. ඹය 

විදියට මුළු අවිතයෙම ॥। තත ංශන්ෂනෝ. : සුදුනුම් පම, අර ඇඳීම් ගොඩක්, 

ඹන්න ඹය විදියට මෙන රයන් නැ& බව, අර්ටුවක් නැණි බව, 

ඹින්ගේ වායෙදඩි (01737 යට -වත්වා ගන්න බැරි බව, අර නාල 

ණාඨය්යන අඋරංවචාඛටන් ඝේරෝන්න ඇ. අර නම්න්ගේ හමආධථානෙ-භාවනා 

1209 - හද. මොක්ද ආාවනාඩ? 1) ඔසුරන් මල්ල, මසුරන් 

මල්ල තුළින්ම මේ අරුවට බේරෙන්න ඇති දැන් ඉඳින් මේ වගේම ම0(:; 

අණින් දේවලුත් " යලා. මේ ශාසනයේ අවුරුදු හභේ දැ “අවන් රන් වුනා 

41:3(9 )34,යය.නවා. පොනෑඳ් සතක් කියවල වහ වෙන (ලොනා පණ!ධිෲණ 

නාම් උසාධියෑ) අ&ව නොවෙයි. මොනාද සි වෙන්නේ. අර &:9 

අං?) වෙන වෙනස. දේ අරංච්ය කල්පනා කරලා ආපන 12] .46ා:0 

:ෲ111):ය් බබෙනව නම් අර් සොමි සිදධිකක් ආආණුයෙන් ගැ 2 ධමියක් 
අවබෝධ ණනාරනව්යා, මේ අරලටනත් සිදහ වෙන්න ඇත්තනේ එහෙම එස, මෙ 

මසුරන් මල්ල සිළිබදඳ භාවනාව ඉපින්, බුදු පියාණන් වහන්සෙ බණ 

2:00) 
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13 (24ආණන්/ 4ඈණාදාා දණ දේශන 

දේශනා කරන ඒ කුමය, ඒ ආකාරය නිසා, මේ දරුවාට ටෙන් ටි අර 

සුරන් ()(ල/ු ඉළන් භාවනාවට අදාළවෙන තාරණාැා මනුවෙන්ට අං). 
(। ණ 4: 

මේ ධාම්යේ භාවනානුයෝගීන් පිළිබඳව නියවෙන භාරණයක් නමයි, 

මේ සකංදශරර යාන දේවල් මෙනි කරන්නට ඕින, අත, දට, අනාත්ම, 

වශයෙන්. මේ සංඝ්කාර පිළිබඳව ප්රාණ නර්න න නද මේ හැම 

එකකුවම අපි නොයෙකුත් නම් ල්ය තිබුනට මොනද, භාවනානුයෝගියා 

ඒවා ගැන කුල්පනා කරන්නේ නාමරූප ධෟ හැවියට්. නාම රූප තියලා 

කිව්වම අසට භහිතාඹඔන්න කුස් මෙනුන නියෙන්නේ නම්ගොඩන් සෲ 

රූප ගොඩක් විතරයි, අසුවල් අසුවල් දේ කියලා අසි ල්යෝකායේ නහඞ් 

*50200/3(0:% තිබුනට ලෑ 04, ඇමෙව්යෟ ඇතුළතින් බලඅනආනෝාා(), ආනට | දටහෙන 

ආණන්යරයට අණුව බලන ව මෙනනු ගයන ධඞ% බුදුපියාණන් වආන්්සේ 

බෙ ඩි? යවයි දක්වලා &යෙන්නේ. මෙඳන !තිබෙන්නේ-වෙදනාවක් තයයනවා 

~ වේදනා හියලා දෙයස් නියෙනවා -සංඅආාවන අබෙනවා. චේනනාවක් 

නිබෙනවා, අස& යෑ සිබෙනවා. ආනසිතර අයලා යත”? මෙනෙහි අරමුන 

"ලක (00 සංඥා, වේනනා, එසස, මනසිකාර, මෙන්න මේ ධා 

හයි නාම ධ් හැටියට හඳුන්වලා &යෙන්නෙ. දන් ලෝකයේ අපි යෂ් 
න ්වන්තේ 'මියය, පුවුවං කියලා එඹෙම නම් ආලා 9යෙනවා. 

දෘන් අර මසුරන් තියලා යනවා. නමු මෙතන ඉමේ මසුරන් ; නෙවෙයි 

ඇත්තු වශයෙන්ම ග්රිතව වැටහෙන්නේ මෙච්චරයි, ගැඹුරින් කල්පනා රලා 

බලනකොට, අර දුරුවටාන් තේරෙන්න අං8් මෙතන මේ ලෝකයේ නම 

ලෟ ආබ෴%ට මෙවා රනෝනරන් කියලා । සවිචට මොසද, මෙතන තිබෙන්නේ, 

මේ 15 ඇතුළේ මෙන්න මෙව්චරයි. යමි කිසි වේදනාවක් බො නවා. ගමන 

ලබාගන්න නියෙන බලාපොරාන්නදූුව් නිසා සෑප වේදනාව” නියෙනවා. 

ඒ අනුව ගිහිව්ච යම්ණියි හැඳිනීමක් අියෙනවා. රන්නරන් කියන ජානිය, 

මසුරන් වියන ජාතිය, බොහොම වවිනා දෙය ඝියලා, ඒවා ලබාගණ්න 

වේනනාවක්- බලාපොරො: වක -&යෙනවා--ඒ (:43%විල්ල, අර බණ සආසළඅය 

අංහෙන කොට ගිනේ යමිනි ගැංටීමෑා, ස්සණියක්, නිබෙනවා. ඒ ස්පණීයට 

අනුව මෙනෙහි 410ම4ත්--40ණෲ ඒ හැව යොමු විමක් න~බෙනවා. ඝින 
ඇළේ සිද්ධ වෙන්නේ ඹය ෆිකු විතරයි. එනකොට බුදුපියාණන් වහන්සේ 

මෙහෙම බණ නු අතරේ අර දරුවට වැටහෙනවා, බියන බාණ පදයන් 

සංසා, 'මලේ සෝ වෙන්නේ නම් මෙව්ච්රයි. ලැබෙන මසූරමක් නෑ. 
මෙනන වටින දෙය? අමු දෙයත් නෟෘ., මෙච්චරයි නියෙන්නේ" ණායන 
හැඟීම එනවා. ඒක ආමයි නාම ධඞ॥ සපිජිබඳ අවබෝධය. 

,(ආධ පඩ £1(3(30 යන්නේ, දො මේ දැන් ලරකො 1313)? 
|, (, 13 

02 දේවල් නොයඝෙබඝුන් සාට ගාලා ලඝස්ඝන කරල, භහැඩරාව ඈව 

(01 



74 ඵඞන දආණ්යක්යා 14 

[] 1! අ ද, දෑද අ. (19 433 ය් 45% .16,4 දෑ!) ' £ ක සි * (422 [ බබුනට මොකද, මේ හැම එකක්ම සැඟස් වේලා නිබෙන්නේනත්, හංඳදිලා 

න ජකන්නෙන් මෙන්න මේ සධව්, ආප, තෙපෝ, 2 2 

හඳුන්වන ධාතු හතරෙන්, සඨවි කියලා කියන්නේ මේ මහ පෞළවෙ 

නායෙන නද ගනිය අ& ගස් ගල් ( අ කු මු මූල ධාතූවචයි. ඒ 

වගේම ආපෝ යලා ණියන්නේ~ දාන් මෙ අස්නාමටේ බසිනවා - මේ ආසා 

ධානුව. මහ මුහුද, පලාණ වල තිබෙන වතුර ආශුයෙන් අපි ආප ධානුව 

හළුන ගන්නවා. ඒ වගේම නභෝජපෝ ධංාතුව- උණුසුම් බව, වායෝ ධාතුව -~ 

හුළඟ, ඔය විදියට මෙන්න මේ මහ පොළවෙන්, පලයෙන් ගින්නෙන් 
142%, හුළඟෙන් සකස් වෙච්ච් දේවල් තමයි මේ අපේ ශරීර ඇඩුවා මේ අනිකුත් 

ම් මෙන්න මෙච්චරයි මේ තියෙන්නේ, නහවතු රත්තරන් කියලා 

වචනත්, මේක රන කරලා ගක්නතප ඞෑ නගේ මිබුමු, නී ඇත් සබක් ලෙ 

ස තති. නිදන ඹය කියපු ධාතූ හනර විතරයි. හැම දෙය? 

පිළිබඳුවම් ඹය විදියට න 2 වේදනා 

ගොඩෑැබන්, සංඝා ඇලොඩික්, වේනතනා ගොඩැක්- 'සිබුමිලි දාස 

ගොඩන්, ස්පශීයක් මනසින් මෙනෙහි ම යලා ඒ විදියට ආළුන 

ගන්නවා. ඊළඟට අනික් හැමි දෙයක්ම ලෝසාරේ නිය: මිත්ත, පාරවන 
3 ද% 0දා% ගැදුනද 4, | [13 [1 *, * & එළ (6, අ න. 221 

ඒ නන/ ලේ මවකවන් 22:03. “ [127 & ද යෲ 1) (6057) ““යන්ණෝ පරමී ධා. £2:) 

හතරයි හියන ඔය වැටගඟීම තුෂින් තුමයි බනෙකුට මේ ධාවඞ්යේ ග&රු 

තන්ව ලබාගන්ට පුළුවන් වෙන්නේ, ඒකට කියන්නේ, නාම රූප ධම්යන් 

හැටියට මේනෙහි වෙනවා. සමර විට කාලටන් ( ඒ විදියට “- න් 

මල්ල පිළිබඳ ඒ උණසුම් බලාපොරොත්තු නා වෙලා, මෙක මෙ :තෂුරල 

වං. ඊළහට බළනකොට මම් පහෞකනාද මේ නාරන්නේ. මම මේං බුදු 

පියාණන් වනන්සේ ගේ බණ පසඳුයට ඇඟුමි කාන් දෙන අභ ර් මෙවා ගණ 

මේ මසුරන් මලු ගැන හින හිනා තර 2 ෆිත ටික මේ 
නාලට අර මසුරන් පිළිබඳ ආසාව නැ&ි වුනා. මෙවා ගැන කලනණිරීමෑභ 

ආති වුනා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ලෝකෝරණනාතර ආ ලබාගන්න උපකාර 
[4 1 ද 1) 145 4 ඳා [1 ඒ. 40:56 [3 2 3 ॥ දතේ ॥ % [අ ॥ ද%";8£2 වෙනවා ආඅසර ගැන කල රීම -ආංසර්රය ගැන ඉබළකිරීම. මේ උතුම් නන්්ඩ 

2, :”%,] න 01 116%: ) 2. සි (1195 වෙස 2 ”*%,,. (23, දා ඒ ” 1344 බොගත්තු සමහරුන් ගැන කියවෙනව: ධම්යේ~ඹය පටාච 0ර5, කිසාගෝෞනඩි 

ආදීන් ගැන එහෙම-නමන්ගේ ආචිතයේ යම් කිසි භයානණන විදියේ විපත්තිය 
දුවුනාම, ඔන්න කල්පනාකරනවා, මේ ලෝකයේ තූතඥඡව්ය මේකයි කියලා. 

අන්න ඒ වගේ දැන් මෙතුන ඝාලටන් මේ කාරණඥ තෝරණා මෙවා 

බහ 2 6 සවභාවය, අඝ නංත්ම । 3වහාඩ(: වැටහිලා 

මසුරන් මල්ල පිපිබළඳ ආසාව අනභහභංරියා. 

ඒ ආසාව අතහරින "ශනි වන්නා ෂු වහන්සේ දෝනා 
කාරන බුණ්පදය -අආුවෙන්න පටන් ගන්නා. පින්ව්යතුූනි, මේ බුදුපියාණන් 
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15 ආආ ඈව ධදී දෲණ්යර' 

වහන්සේගේ ධම්යේ නියෙනවා මහා පුංනිභාර්යයක්, මෲ සුදුම කාරණයක්, 

මොබුකන්ද? මේ ධම්ය අ(ම(පතනෝන අල්ලන්න අනහැරෝනවා, අතආට්නත 

:%( හරින්න, අහු වෙනවා. දන් මේ දරුවා බැලූ ව . ।, අල්ල ගන්න, 

බණ පදයන් අල්ලගෙන ගෙදර ගිහිල්ලා ඒ ඔමෲසුර වික ලබාගන්නයි 

බලාපෞරොන්නු වනේ, නමුන් බණ පදය "අල්ලගන්න' ක ශං 19හ කරනකොට 

ධම්ය අතහැරෙනවා., දැන් මේක අතහරින්න අනහරින්න මසුරන් පිළිබඳ 

ආඝාව අනහරින්න අකහමන්තයගින්ක බණ්නදක අතුරන්න වන් ගත්තා 

එතකොට මෙයින් අපට නිනාගන්න පුළුවන් මේ මූළු මහත් ධම්යම ඌෝරුම් 

ගන්න . පකාර වෙන්නේ අනහැරීමයි ඕය දන් දීම සිල් රැකීම ආදී හැම 

දේකින්ම කරන්නේ අත්හැරීමයි. අනහරින්න අනහරින්න ඔන්න ධම්්ංං 

අහුවෙනවා. ඔය විදියේ  අ්වයක් නිබෙන්නේ. කාලට්ය මෙක නතේ්රෙොණා. 
? [57 19”: 4, 4 117 ද 210", අ, ෟ 125 

ඔන්න ඔහොම ඞෲ ඇතුළේ වුන ලොකු විපර්යාඝයඝ£ින් වෙන්ට ඹින 
ෂු  සයතිලී 2" ....... ඈ මත් ස ෴ෙ ද ඇද ඈද: 4:21, .. 4: % 5, 145 ද 

කාලට අර විදුයේ උතුම් ලොෝඝෞෝතනර නතන්අව්ය-සෝවාන් තනියක් 
2 ජ් ද් 21 $ 3 । ,.ා ॥ 47%, ,7%, (ඒ 3... [9/ [43% 94 "6 5 [1 1 ලබා ගන්න පුළුවන් වුනේ. අමභිත සංසාරයේ භාවනා අන්තයක 

වෙන්ට න ක 22 නෝ නිසා මේ පීවිතයේ සුලි කෘලයේදී අර් 4. 

විදියට ජීවත් වුනත් බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ඒ උපාය මාගීයෙන් අමේ 

දරුවා තුළ අර විදුශීනා ඥ්යන මතුවෙලා උතුම් සෝවාන් ඵලය ලබාගත්තු 

කුව අසට හිතාගන්න පුළුවන්. 

ඇන් මේ කථානතරය ආශුයෙන් බොහොම වටිනා භාරණ්ය කීපයක් 

'තූකාරගන්න ඉඳ සුණුව. ස්ත) අර අනෙ සිටාණන් යෙදූ 

උපකුම(: ෂූ සිතලා බලනකොට ඒක මේ කාලයේ අව් පියවරුන්ටනත් 

හොළ ආදණියක්. අර විදියට පෝය දවසක නමන්ගේ දුරුචා තුණුරාවන්ට 

ළං කිරීමට එක්තරා උපායක් යෙදුවා. ඇත්ත වශයෙන්ම නමන්ගේ දරුවන්ට 

දුයාදූය හැටියට දෙන්න නියෙන්නේ සදධා දුයාදයයි, ධම් දුයාදයයි. අන්න 

ඒ විදියට අන්යථ පිණඩික සිටාණන් දරුවාට මුදල් 1 තියලා මුදුල් 

සිළිබඳූ සොරොන්දුවක් දීලා හරි නුණුරුවන්ට ළංකරන්නට උත්සාහයක් 

යෙදුවා. ඒකත් හොළ ආද& යකු. 

ඒ වගේම ඇමයි අපට අනේ තා මයකෂත යන්වා පුළුවන් ආදරශයකුඅ 2] 

මෙනතුන තියෙනවා. මොකක්ද? දැන් අර අපට ඉදිරිපත්වෙන ජීවන ගැටුඑ 

නුළින්ම සුළුවන් අපට නිවන මනු කර ගන්න. මේ ළමයට තිබුන ගැවළුව 

නමයි අර බණපදයන් ඇාහොම හර් අල්ලගෙන ගිහිල්ලා මසුරන් ථික 

ලබාගන්න එක. ඒ ගැංටඑව තුළින් අර දරුවා නිවන මතුකරගන්තා. ඒ්ක 

කරගන්න නම් යම් සිසි න පසිවනිනපන් සිද වෙන්ට ඹන හිතු ඇනුළෙ. 

ජීවන ගැටළු කියන සැතිය හැමෝට ක්ය බොනවා, නොයයෙකුඉත 

63 



42 ඒ ඇ2ඇඈ%නණෲය 1(; 

විපනභිවලව, ආසදාවලව, මුහුණ දෙනවා. නමුත් ඒවා ආශුයෙන් අර උතුම් 
12)22125) ලබාගන්ට මමේ ලජල්ර්යෞඛයා ( නේ නෑ. අන්න ඒ සඅහා (8 දුවෙන්න 

॥ ඕන යම්ණනිසි විශේෂ පරිචණිනය:, පළමුවෙන්ම, අසි. ලෝකය දිහා බලන 
ආආඅරරය පිළිබඳව වෙනසෑා සිද්ධ වෙන්න ඹින. ඒකට අතල්ෂය 48යලා 
කියනවා. ඒ බලන ආකාරය බුදුපියාණන් වහන්සේ දක්වලා යෙනවා. 
සංමාන්ය ලෝකයා ලොතුය දිහා බලන අංශරරය කොසහොමද? අණිවෙව 
නිව්ව සා ~අභින්යදේ තා හැටියට සළකන සවභාවයණ්, අනිත්ය දේ 
නිත්යා ඝැටියව ගළානාගැනීමස්, ලෝකයේ (බෙනවා. ඒ වසශේම, 25) 

සුඛසඤඥා ~ දුන් සහිත දේ සැෑසැ යලා හිතන-එහෙම වවහභෟ ආංණිම, 

එහෙම හැඟිම, ලෙොකයා තුළ නිබෙනවා. 'අසුඟෙ සුභසක්ඤඤා'-ඒ කියන්නේ 
ලස්ඝන හැටියට ගන හැ!) ~එහෙම ගැනික්මි හොදු හැටියට, පිරිසිදු 
හැටියට, ගතු හැකි දෙයක් නැත් ඒවා හොළ හැටියට පෙනෙනවා. 
න්ව්ලගේව, 'අනුතුතුනි අනාහුසකඤා'- අා:4/මය, ආමය, මගේය යලා ගෲ 

- 11, 5 ඒ 2'2% නොහැකි දේ පවා මමය, මගේය" කියලා ගන්නවා. ඹන්න ඹය විදියේ 
න ක. 0)දු පියාණාන! වහන්සේ 
සපුාශ ළා, ඒවාට කියන්නේ විසලලාස ධ%' යලා, න සා අදහැය්, 
න එපරින අදහස් කියලා කියන්නේ හරියට උඩු යටිකුරු කරලා ග්ය/නහම 
හේ එහෙම සිටින්ම වැරදි අදහස්, එතණෞොව "න "ධැ බෞද්ධයන් 
විසින් කළ යුත්තෙ හැං& අවස්ථාවකම, අර හරි ආකල්පය ඇතිකර ගන්න 
උන්සැනහවන් වීමයි. සකොඹගසොමද ඒ හර් ආකාරය? අණිතනා දේ අනින්ය 
ආධායට මෙනෙහි කරන්න සූරුදු වෙන්න ඹන, දු 3) සහිත දේ දස හංටියට 
මෙනෙනි කරන්න පුරුදු වෙන්න ඹන, අඹු දේ අසුභ හැටියව මෙනෙ&් 
නාර්න්න ඝූරංදු රන ඕන. අනාන්ව දේ ඔය ඹෲ කියලා ආන 
නොහැකි දෝ ~ මගේ නොවන බව හිහෙන විදියට ඒ හින පුරුදු කර 
ගන්න ඹන. 

දං, ෆ්කම :ෑ/;! අර් මයා 221) (5, සිද්, න් නේ. .) ණු, අහන ආරේ 

ඉස්සෙල්ලා හිතා ගන්නා, මෙන මේ නිත්යා දෙයක්, සැස දෙයක්, ඹය 
විදියට ගිතාගෙනයි මේ මසුරන් මල්ල පිළිබඳ ලොඉතු අආසාවණින්, 
ප්රාවිනාවකින්, බණ අහන්නට පටන් ගරාතෙ. නමුන් පහුවෙලා, බුදුපියාණන් 
වහන්සේගේ උපාය මාගණිය නිසා, ටිසඝොන් වික අර අවබෝධය අඩා. 
මෙතුන ගන්න දෙයන් නෑ. මේක අනින්යයි, දුන් සහිත දෙය, මාන 
හඞ දෙය? න මේද ( මමය මගේය කියලා ගන්න දෙයක් නෑ, යලා 
අන්න අර ලෝකය දිහා බලන ආකාරය සිළිබළ වෙනසක් සද්ද වුනා. 
ඊළඟට ඒ වගේම ළෙයස් ඉඹ -අසේ මේ ජීවී ආං තුළින් ධ&ං: 
මතුකර ගැනීමට නම් මෙනෙහි 4රී්ම යලා එනා අබෙනවා. අපි ඹඕේ 
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7 අආන/ ඈආණුව දාම් දනා 

හා දෙයම සිළිබඳව &නා යොදලා, ඒ ගැන අවබෝධයක් ලබා නර 

උත්සාහ කරනවා - මෙනෙහි &ඊීම, මේ මෙනෙහි රිම් ලෝකයේ වැර 

ය ආාක්යරෂතයි බොහෝවිට දඅරෙන්නේ, බුදු පියරඞෲා් 7හ:2ඝ2 ඒකා 

හඳුන්වන්නේ අයෝනිසොමනසිතාරය කියලා. අයිසෙ මනසිකාර 

කියක එක අපි සාමානා පෝරෙන සිංහල වචනයෙන් ගඳතනොන්, අ 

මෙනි කිරීම්, ඇතියි “එහෙම නැත්තම්" නකේක් කිනම් බාර්යෙන් 

නොවන විදියට මෙනෙහි කරනවා. ඒකට නිදණනය මයි, ඈන් මොණන 

අර ළමයා බුදු සියාණන් වහන්සේ බං % දේශනා අරනකඝොට ඉස්සෙල්ලා 

බණ පදයක් මෙනෙනි කරන්ට පටන් ගන්නේ මසුරන් මල්ල හින් 1්3්4ාගෙන. 

නයට ආනේ පිටිපස්සෙන් යෙන්නෙ මසුරන් මල්ල පිළිබඳ අදහස, අ) 

විදියට මසුරන් මල්ල ලබාගැනීමේ අදහසින් බණාපදය මෙ ):218 ආරණකඹණොටධ 

හරියට බුණපදාය අඹුවෙන්නෙ නෑ. ඒකා නමයි වැරදි මෙනෙහි 0, 

ලෝකේ බොහෝදෙනෙක් ඒ ඒ දේවල් මෙනෙහසි කරනකොට වැරදි 

ආකාරයටයි මෙනෙහි කරන්නේ. නමුත් නිසයි ආ? ,”තා0ර මෙනෙගි කිරීම නමයි 

යෝනිසෝ මනසිකාර නියලා කියන්නේ. මේ හැම එකැඳ්ම් ඇතුළතින්ම 

පෑන නගින දේවල් කියලා ආාගෙන, මමෙනන නියෙන්නේ වින්දන ~ විදීම 

ගොඩක්, හැඳිනීම් ගොඩෑ, බලාපොරොත්තු ගෞඩක්, ගැටීම් ගොඩ, 
(දා 

ය් 

ඝආාපෙෝ, ගහෝජො, වායො කියල්ය ණියන මේ ධානූ ආනර විනරයි. ඔය 

1:11 ක 2! 1 4? ෴ 4, [1 ?' 14 1:25 

ලමෙනෙහි නිරීම් ගලෞඩකා් 0: (29 -ඒ ද යව -මෙතුන ඹුූයෙන්නේ පඨවි, 

විදියට මෙවායේ 22 205 ඝ ඇඟති හැටියට මෙනෙහි රීම, ඒන 

තමයි දියුණු කරගන්ට ඕනෙ. ණුම ක්රමයෙන් දැ යුදණු කරගත්තු මේ මෙනෙහි 

4ර්ම උපකාර වෙනවා අර  නිව්න් දැකීමට. අපේ වැරදි මෙනෙනි කිරීම 

අන්හැරලා භරී ආකාරයට මෙනෙහි කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. 

ඒ වගේම ව්ය එහක් නිබෙනවා මේ මෙනෙහි ිර්මටම සම්බානධ 

දෙයක්, සාමානායෙන් ලෝකය්ය යම යම් දේවල් පිළිබඳව ( ලමෙණනෙනි කරණ 

අවස්ථාවෙ ඒවා දැඩිව අල්ල ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒකට හියනවා 

පරාමණීනය හියලා. බුද්ධ කාලයෙන් ආටියා සමහර අය-ගවයන් හැටියට, 

ජීවත්වීමෙන්, ඒ විදියට සිල් රැකීමෙන්, නිවන් දකින්නට පුළුවන්. එහෙම 

නැං&නමි සසරින් ම්දෙන්නම් පුළුවන් ණනියලා විශ්වාස කළ කුට්ටියක් 

සිටියා. ඒකට කියනවා පරාමණීනය කියලා. නුමුත් මේ ධූුර්මණයේ :8ිය&් 

ආකාරයෙන්ම යම් යමි දේවල්වලට ත් යදන අකාරය දන්වලා 

තියෙන්නේ සම්මණිනය කියලා. දෘන් භාවනාවෙදී ඒ මෙ )නෙ8 කිරීම ආරන්නේ 

හිතෙන් -අර 'අතගාම' වාශේ 'ගසිතගෑම' විතරයි. මේකටත් අපි තේරුම් 

රගන අර ඩසොසෙල් නාළ පිළිබඳ උපමණාවට යම්, අර කලින් කියපු 1 

සුද්ගලයා -පළවෙනි වරට ( ඉනුදලදොල් දහ දැ£දතු පුද්ගලයා ~කෙහෙල් ගහ 
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/7 වන ඇන (82) 

කරගහගෙන, ඒක බදාගෙන ගියා, ඒක බදාගෙන ගියේ මේඩසෝ අර්වුවක් 
නියෙනවා කියලා හිතාගෙන, මෙන්න මේ විදියට බුදුගැනීම, අල්ල ගැනීම, 
නතුමයි පරාමගශීනය කියලා තියන්නේ. ඒ විදියට කරලා කාවදුවත් නිවන් 

හින්ට බෑ, මේ දුණින් නිදහස් වෙන්ට බෑ. ඒ වෙනුවට කරන්න තියෙන්නේ 
ගහොකක්ද? අන්න අර කෙහෙල් කළ එක පතුරුඟ් ගැලෙවුවට පස්සේ 

ඊළඟට සියුමීව් අත ගාලා බලනකොටයි ර්ළඟ සඳුරා නිබෙොන බව 

අහුවෙන්නේ. එක පාරටම අල්ල ගන්නහුම මේක සෲුර ගොඩ බෑව 1) 

වැටහෙන්නේ නෑ. එක පතුරක් අල්ල( 30 ඊළඟට හෙමිහිට අනශාලා බලනවා. 

ඔන්න ඒ පෞර ඉවර වචෙනකොට නව පනුරුදු, ඒක යට නව පතුරු. 

ඔන්න ඔය විදි; ට නිසුම්ව් අන ගාලා බලනවා. උවේනා ආම්මණීනය:කත්, මෙ 

අනගා.ම නොවෙයි, ඇත්තු වෲයෙන්ම භාවනාතුයෝගියා කරන්නේ &ිෲන 

ගෘම, සිනෙන් සපණශි කරනවා. රන් ඊද, මුතු මැණික්, ගස් ගල්, ඇඳ පුවු, 

මේස ආදී දේවල් මේ හැම එකසන්ම පිළිබඳවම පළමුවෙන්ම වචැටගීම 

එන්නෝ අර ලෙොනසයේ ඒවාට දුපු නම් ආශාරය අකුව, ඒවාට ඝු 
වටිනාකම් අනුව, 'බොහොම වටින දෙය?ැ,, හැම් ගෙදරකම නිබිය යු 
දෙයත්, මේ විදියට ආශාව, ලොෝඝය වැඩෙන හැටියටයි , ස කනක සීඩ් 

අල්ලගන්නේ, නමුත් හෙමිහිට කල්පනා නකර්ලා බලන කොට, මෙතන 
මොකක්ද නියෙන්නේ? මෙනන මේ හිහ් දෙයෑා්, බොල් දෙයත් කියලයි 
වැටගීම එන්නේ. හිත ඇතුළෙන් අං&බ%තරගන්තු දෙයක් පමණයි, ගිතෙන් 

බදාගන්නූ දෙයක් සමණයි සායන අවබෝධය එනවා, අන්ඳබිමට. අර කෙසෙල් 

කාළ හෙමිහිට අතගාලා බලනකොට සතූුරෙන් පතුර ගිහිල්ලා අන්තිමට ~~ 

අරටුවැන' නැතබි බව තනෝරෙෝනවා වයේ. මේෙබුන නියෙන්නේ සිතුවිලි ගොඩක් 

විතරයි. යිතුව්ිලි ගොඩන්. මමය, මාගේය ණියලා ගන්න දෙය නෘ. 

914 සිතිවිලි රාශියක් අතැාවෙනවා නැනිවෙනවා. 

4' £ 5 1:20... 22" 0, 8,652, 112% ,: 40:5%,, [14 “04.10. *4 ආද෴ දණ දදණ්දැ ණු 2. 9, [ / අන්න ඒ විදියට භිතනසකොට නමයි, කල්පනා කරන නොට් නමයි, අර 
%,4(3% 

ධම්ය ගැඹුරින්ම අවබෝධ වෙන්නේ. චතුරායි සනාය කියලා ඒ । ම නන් 

වහන්සේ ප්රකාශකරලා නියෙනවා~මුඵ මහත් සංසාරික පැවැත්ම, රෟප, 
෴෴ 4” සූ යෟ බැන | ක ු දූ ර් 

චෙද 90, රණතක්දත, £595130), ාස්ය්යාං€ 2026 £ා, (332 & ]13ඹන ඉමේ න තික යම 
ද 

තත කිනයයි. දුබයි, අනාතමයි, මේ හැම එකක්ම දුක් සහගතයි. මේක නමයි 

ලෝකයේ දුක පිළිබඳ සත්යය. මේ දුකු ඇති වෙන්නේ ලෙකයාට මේ 
පිළිබඳව ඇන තණ්හාව නිසයි. අර දරුවාට අර මසුරන් මල්ල පිළිබඳ 
නණ්හාව නිසයි මේ නුරම් දුකක් ඇති වුනේ අර බණ පදය අහන්න 

ගිහිල්ලා. අන්න එතකොට ඒ දුක පිළිබ අඩබෝධය ඇතිවුනා. ඒ දුක 

යට නියෙන්නේ නණ්හාවයි. මේ නණ්හාව නැනිවුනු අවසරාව, සංසීළුනු 

අවස්ථාව නමයි නවන යලා කියන්නේ, අර දරාව්ටව මසුරන් මල්, 

200 



10 ආආන' 4්යං%750) ධදී දඇන්යං' 

පිළිබඳ ආඝාව අන්හැරිලා ඊළඟට ධාෂ්ය ගත්ත පටන් ගශන්න කොට 

ඔන්න නිච්න අවබෝධ වුනා. ඒකට උපකාර ඩන බික තනුමයි ආයි 

අෂටාංගික මාෟගිය කියලා යන්නේ. සමමා දිවය, සමා සංශාපප, සමමා 

චාවා, සමා කමළෂුමනතා, සමමා ආපිවච, සා වායාම, සමමා 590, සමා 

,8)9(ට පින කාකා මේ හරිදැක්ම, හරිදැක්ම අනුව ගිය හරි සිකුම් 

පැතුම්, හරි සිතුම් පැතුම් අනුව ගිය හරි ක්රියා මාණඹී, හරි ක්රියා මාගී 

අනුව ගිය හරි දිවි පැවැත්ම, හරි දිවි පැවැත්ම අනුව ගිය හරි වියි කිරීම 

වෑයම් කිරීම -සින පිරිසිදු කිරීමට දරණ වෑයම්, ඵ්ක "ය ආම ඇණි වන හරි 

සිහි කිරීම, -සබිය කියලා කියන ඒ තුළින් ඇනසිවන සමාක් සමාධිය, හරි 

සිතේ එකඟ බව ~-තැන්සත් බව. ඹන්න ඔය විදියට භි; අ ට්යංගික මාගිය 
1 ද කේ ?* 1 [8 17%. දං ₹| 1123. * ඳී දී 1.1 

යලා කියන්නේ “න .(- සඝන්යය අවබෝධයෙන් 

නාමයි, ලොකු හෙ වේවා, කුඩා හෝ වේවා, අවුරුදු හනකු දරුවෙක් හෙ 

වේවා, අවුරුදු හැව හැන්තෑවකු හොන්ක් හ් අව්ව. ඹිනෑ,ආ& කෙනෙක් 

මාගිඵල ලබන්නෙ, ඔන්න ඹය විදියේ ගංණඹරු ධම් ගැඹුර්න් වටභෟ 

ගැනීමෙන්. මේ නන ම් කියන එකක් නෙවෙයි මෙතන ඇඟුළණින්ම 

වවභා ගන්න ධයක්. ඒ අනුව කල්පනා තරලා බලනකොට මේ ධමියෙන් 

ජීවිතයට ගන හැණි න පුයෙෂ්න ගැන, ඒවා හරියට රැම් ගහතුනාා නම 

යමෙකුට තමාලේ ජීවන ගැටළු නුළින්ම එදිනෙදා ජීවිතයේදීම ඒවා හැම 

එකක්ම භාවනා මනසිකාරයට නගලා ඉත මාගේ නිවනට උසකාරවන 
අ 4£4 , 

ගුණධම් රාගියක් භාවනාමය කුශල ධම් රාශගියක්-විනදතනත සනඛානයට 

ඇතුළත් කරගන්ට පුළුවන් වෙනවා. එතකොට මේ කාල නැමනි කුඩා 

දැ ද ॥ 
॥ ඩි * 9:55 පි 794 4 0” තු ”£ 225 ඉල” (%(2%. ඒ 13 42% 1 5. දා. [4 . 

2 වා පිළිබඳ ධව් කරාවෙන් ආදශීය හැටියට ගන්න නියෙන්නේ මෙකයි. 

මේ ලෝකයේ කෙනෙකුත් දේ කළු හැටියට පෙනුනට මොකද මේවා 

දු ෴රගන් සුළු; න් මේ ධමයෙ, අර වැරදි ම වබේ අනාහ රල, 

අයෝනිසඝෝ මනසිකාරය කියලා කියන වැරදි මෙනෙහි හිරීම් අත හැරලා 

හරි අවබ්යධිල පැක්තට~ ත්ර අනිසෝ මනසිකාරය කියලා කියන හරි මෙනෙහි 

සිරිම්වලට සඝසුරුදු වෙනවා නම්. වැරැදි විදියටදි ලෝකය දහා බලන ඒ 

ආපාකල්සය අනහැරලා, හරි ආහාරයට (309: හා බලන්න සූර ද 

වචෙනව් නම් ආන්න ඒ තැනැත්තාට පුළුවන් මේ ජීවිතයේ දී සමහර විඩ 

9ම තමන්ගේ වැඩි කටයතු මධ්යයේම, ඒවා තුප්රින්ම සාමටහන් මතුනරයශෙන 

ඒ මාගිඵල අවබෝධය ලබා ගන්න, බුද්ධ කාලයේන් නොයෙකුත් ඔය 

කථානතුරවල සඳහන් වෙනවා, තෙර තෙරණියන්, සංඝයා වහන්සේලා 

ආමහර අය පහනක් නිවෙනවා ය. ගිහිල්ලා පහනක දැල්ල 

ඞූ කරලා නිවන්න හඳන කොටම රහත් වුනා. තවන් සමහර කෙනෙ 

ලැව් ගින්නක් දැකලා, සමහර දෙනෙන්ා වතුරේ පාවෙලා යුන සං 

7. £ඒ' 7, 

ඒ 



77 දන දේශණය * ”([] 

බෙක් ඇකලා, ඔස හයෙන නෑ න්ම ෴ රියන තුළින් නිවන් අවබෝධය 
නාළයි කියලා න කේතේ, බින්න ඔය විදියට. මේ හැම එකක් තුළින්ම 

ලෝකය । ගැන ගැඹුරු වැටහීමක් ඈති නාර ගන්නවා. ලෝකයේ ණ]යෙන 
එක නිදශීනය” ආශ්රය කරගෙන, ඒ විදියටම නමයි අනින් දේවල් තියලා 
නුවණින් හිතාගන්න සුළුවන් ශස්නිය ඇණ%ිවුනාම, අන්න ඒ ඇැනැත්තව 
පුඵවන් අර ලෝකෝොනතර මංග්ඵල අඩබෝධය ලබාගන්න, මේ නාලයේක, 
බුද්ධ ඉාලයේ බන වගේම, මහර ව්ට ඊටන් වඩා, නොයෙකුත් විදියේ 

දුත ගැහැට, විපත්ති ආසද, මේ ලෝකයේ, සමාජයේ, අසන්නට ලැබෙනවා. 
ඒවා ඉඅතළින් පුළුවන් නිවන් මතුකර ගන්න. 

ඒ වගේම දැන් මේ තාල ගැන ප්රකාශ කළ මසරන් ඔල්ලං්යඒ මසුරන් 
මල්ල විගේ මේ කෘලයෙන් । මේ පාර නොවේ කොතෙකුක් අසන්නව ලැබෙනවා 

'ජපයමලු' ගෑන, 'වාසනාමලු ගැන. මේ ජයමලු, වාසනා මලු 
බලාපසොරොනත්නුවෙන් ටිකට් පත් ගන්න අය දහස් ගණන්, ලෲ ආණ%න් 
අ. ඒ හැමෝටම මේ පජයමලු, චාසනාමලු ඇදෙන්නේ නෑ. ඒවා 
නොලැබුණත් කමන් නෑ. ඒ්වා තුළින් අර කාල නමැති කැණීම සරින් 

“ඒවා තුළින් ධමව්යට ළංවෙන්න උත්සාහ කරන්ට ඹින, මොකද්ද මෙතන 
ආයෙන්නේ! මේ සය මල්ල, ව්යසනා මල්ල ලැබුණා හෙර ' සාදු 

හෙ මේ ජීවිතයේ සව්යාවය මෙකයි. මේ හැම දෙයක්ම අනිත්යයි. අනිනාෲ 

වූ දෙවල් ඔස්සේ මේ කරන උත්සාහ හැම එකක්ම දුන සහගනයි. මමේ 
විදියට නම් ලෝකයේ සනාය නඅිබෙන්්නේ, මෙතන මමය, මගේය' යල 

ගන්න දෙයක/ නෘ, හරයන්, අරටුවක් නෑ. මේ හැම එකේම මරණ 
න ලෟ දුන්න සිද්ධ වෙනවා. මමය, මඹේය යලා ගන්න 
ඒ සියළු වස්තු සම්භාර, ත්ත හංම එකැෑඉ්ම අනහැරලා යන්න 

වෙනවා. අන්තිමට අර කොඞියක් දෘානවා ම්බ වන සංඛාරා එහෙම 
4” 4” | 4 නැබ්නම් 'සබෙඛ සංඛාරා අනිවවා න කූ අදා&ින් එකතුවෙලා . ඒවා 

දී/ 4 ඈ 1:24, දුනකොධට අර නැනාන්තා මිය ගිඩිල්ලා ඉවරයි. ඒ ලෙොෝදගර්තතර තනන 

පිළිබඳව උත්සාහයක කරන්න කාලයක් නෑ. ඔක්කොම -මුළු මහන් ජීවිතයම - 
* ද ඇ දැ $7; 102 ॥/ [1 £ෑ? 2” " . [11% 4 අර ඇඳීම්ි සමූහයක්, සුදානම් වීම් සමූහයක් කියලා අපි විචා. හරියට 

අර ගමනං ක් යන්න සූදුනම් වෙන සම්භරං සමහර වේලාවට ගීනයක් 

එහෙම දකිනවා. හරියට ලොකු ගමනස' යන්න -චවන්දනා ගමන් හරි 
විනෝද ගමනක් හරි යන්න සූදානම් වෙනවා වගේ, සූදානම් වෙන නමුන් 
මොකක්දෝ අඩුවක් නියෙනවා. ආයින් දුවලා ගිහිල්ලා ඒකත් සම්ඝූණී 
කර ගණන්නවාං ඇඳුම් පැළඳුම් පිළිබඳව. එහෙම කර කර ඉන්න අනුරේ 
හදිසියේම ඹන්න ඇහැරෙනවා ගමන යන්නවත් ලැබෙන්නේ නෑ. ඒ වගේ 
[2 ॥ * 25, 2. 11% 3 4: 005 ;॥ දූ ॥ ක ද [॥ සූ, ෝො දෲ” දණ දෙයක් තමයි මුළු මහත් ජීවිතයේම ;තරන්නේ, ඝුඩා දුරුව ඉළලා මහල්ලා 

) /- ( 
(01% 
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දක්වාම, මුළ මහන් ජීවිතයම, අර ඇදීම, සුදානම් වීමි සමුහභයෑ, නමුත් 
මේකේ අ ඈස් සවභාවය ද රෙන්නේ නෑ. හරියට අර කෙසෙල් තුල 

කරගහගෙන ගිය පුද්ගලයා වගේ, එතන ණනියෙන පූ බුර අ ගොඩ පපේන්නේ 
නෑ. ඒ පතුරු ගොඩ පපේන්න නමයි ී ඉම 09ාවනා රන්නේ, හෲ ඇඞැන්පත් 
දන්න, 1 ලෙන තාමා පේනවා මෙනන &යෙන්නේ &9ා %0ළ:න් එන 

නාන. වේදනා, සංඥ, ණු ස්සඹ&, මනසිකාර යන මේ ධම 

ටෲ විතරයි. ම 2 ඩය], සාගල “ම ෆලෝ 

සිර දෝ අපේ ශරීරත් මේ හැම එකසන්මන් වෙලා ආ&යන ධාඛභු 

හතර පසම්ණයි මෙොනාන නියෙන්නේ, මීට වඩා ව දෙස නෑ. අනන්න 

කාලයක් සංඝාරේ 'මේවා ඔස්සේයි අපි මේ දුවලා නියෙන්නේ, මෙනන 

නියෙන්නේ එවිල්ලත් සමණයි, බණ්හාව පමණයි, පිපාසයැන් පමණයි 

කියන අවබෝධය කෙනෙනුට ඇහි වෙනවා. 

අන්න ඒ අවබොෝධිය ගැඹුරින් ඇසනිවුන අවස්ථාවේදී නමයි අර බුදු 

පියාණන් වහන්ඩෙ ප්රැංකාණ ැළ ආකාරයට . වකුවචර්ණි රාජායට් විඩා 

දිවාලෝක ගමනවන් වඩා, මුළු ළෙරකකේ අමිපකි කුමබක් වඩා උතුම් වු 

ඒ සෝවාන් නච්ය (ලබාගන්ට පුළුවන් වන්නේ. ඒ තන්ඥඡවය ලබාගන්නා 

නම් නව හත් සැරයයි නැවත උන්පනතනියන් ලබන්නේ, නමන් ආපූ ආරී 

අෂට්යංගික මාගීය නුව දුරටන් දියුණු කරගෙන, නව දුරටන් ගැබුරට 
භාවනා කරගෙන ණියා නම්, ඒ සබැනැත්තාට පුළුවන් වෙනවා සනාදාගාමී 

කියලා කියන දෙවන මාගී , ඇය (ඌලබාාගෙන ණෲ෴ඩාත ) එක් වරක් සමණ?ෑ්/ 

ග්යාකා෴ත විතරක් ඉතුරු රලා අනිකුත් සංඝාර දුකින් මිදෙන්න. 

ඊටන් එහාට භාවනාව ගැඹුරට :ුණ%ණ0 කරගෙන ශියොන්, ඒ නමන 

කරුඹුංදු 0. නක නැවත වරක් කරකැවීමෙන් අනාගාමි නතව්යට 
පැමිණිලා, නැවත මේ ලෝකෙට එන්නේ නැණඹිව බුහව ලෝගෙදීම නිවන් 

දකින්ට සුළුවන් වෙනවා. ඊටන් එහාට බව අදන්සාහ කරලා, ගැඹුරින් 

භාවනා කො ාකජනනය කො. ණිවන් කෙලෙස් සම්පූණ්යෙන්ම 

නැනබිකරලා යු පරා, වෲණධි, මරණ, ආදී මුළු ඔහුන් ඝඈඝංසාර දෑඛ්යෙන් 

අහ් මිදී උතුමී වූ අමා මෲ ණිවනින් ( ද යන් මට. 

එනකොට මේ හාල නැමනි සිටු පුත්රයාගේ 2 

නිවන් මාගියේ ඝි පිහිටුවා ගැනීමට පුළුවන් වුනා. බුදු පියාණන' 
වහන්සේ දේශනා කළ එන බණඈපදයක සපචා ඉතා ගැඹුරට , ව ද්ාන් එනන 

වන තිබෙනවා කශලම. [ අපිට බය නැබුව් කියන්න සවන්. බා දුපියාණාන් 

වහන්සේගේ මේ ධම් සංගරයේ එක බිඳක් ගැ්තො! ඝ්, ඒ හැම ඵෲැැතම 

විමුක්නි රසය අබෙන්නේ, නිවන් රසය තිබෙන්නේ. හරියට අර මහා 

සාගරයේ කොනනගාන් අය බංදුවන් ගත්තත් ඹුණු රස ආබෙන්නා වාලේ, 

20.) 



] 1 [॥ 4 අ! [7 4 %, ,, 4 ॥ | “”) :'" 7. බා දල් “) ”) 

මේ ධ් ආාආරයේ යම &සිං එක සුඵ බණපදයක් ගන්තත් ඒ තුළින් අපට 

නිවන දක්වාම සිතු යොමුකරන්ට පුළුවන්, සංඝාරයේ "සාද 

දියුආ) හළ සකොනෙකුට ධම් ශූවණය නාරන අවසථාවේ පවා නිවන් දණින්නට 

ස "වන් වෙනවා. 4:! දු සියාණන් වහන්සේ පුකාණ කරලා 1/෴~෴~ොනවා ්ය&5, 

අවබෝධය භාවනා අසනයේදී මි. නොවෙයි, පස කැනීම 

ලබාගන්න ආුළුවන් බව, ඒනට යනවා විමුභායනන කියලා, විමුකනිය 

ණියලා කියන්නේ නිදහස, සංඝාරයෙන් නිදහස. ආයතන £8යලා ෆියන්නේ 

යම් කිසි මධාස්යරානයක් වලේ ඒ නිදහෲයහස ලබන්නට පුළුවන් භැනක්. 

එහෙම නැන් පහත් දක්වලා අබෙනවා. මොනවද ඒ නැන් පහ? කෙනෙතනුට 

පුඵවන් දහම් අසන විට. ඈන් මේ කාල නමැති දරුවා ඒ නිවන ප්රත්යක්ෂ 

ඇළේ දහම් අසන විට. දහමි අහන විට හොළව ඒට හිත සොම 

ආර්ගයෙන, ගා&]රඊන් මෙන් රන අවස්ථාව ආවා ) අන්න අර ලෞෝසඝෞතතර 

:1559ය ලබා ගන්න පුළුවන්. තව්යා කෙනෙොඉබට පුළුවන් දහම් දෙසන විට, 

ධ& දේශනා කරන කොටත්, ඒ ධම්යේ හිත පසව්ත්චධන අවස්ථාවේදී නමන්වම - 

හරියට අර අමුන්තන් එන දවසේ ගෙදරවල් වල ආහාර සූදානම් කරහම 

අමුක්න්ටව පමණෑ් නොවෙයි ගෙදර අයුටත්/ පුළුවන් 2 භාර අ 

රන්න -අන්න ඒ වලේ ධම්ය දේශනා ඝාරන අවසථාවේ සම්භර සංඝය: 

වහන්සේලා අවබෝධය ලබාගන්නු බව දක්වලා | පූයෙනාව, ඒවන්ම වුහ 

මෙනෙහි කරන විට--:241%කාධ වෙලා ධ*යේ ගැඹුරු කාරණයන් මෙනෙහි 

ඝර්න කොට හදිසියේම හරි අවබෝධයක්“ ගැණුරු අවබෝෝධයක--ඇ විල්ලා 

අර් විදියේ මාණ එල අවබෝධයකින් නිවන් ප්රත්යෲක්ෂ කාරන්ට පුළුවන්, 

වන් අමහරෝකුට ධය ස&්ර්ායනා අරන ඩිව -ධවය සහආපධායනා නාරන 

කොට හොට £ත සෞදුගෙන, එතඟහොටන් අර න තැන්පත් වෙලා 

සමාධිම:4් වෙලා, ගැඹුර්න් ඒ සළිබව අවබෝධයන් ආඞව්ල්ලා, සෝවාන් 

ආදි ඒ :ඝ෴~බ ලබාගන්නට පුළුවන්. රඟන වෙන්නටන් පුළුවන්, ඊළණට 

අවසාන වශුයෙන් දහාවලා බැන්නේ යම් සමාධි නිම්ත්තක්-ඒක 
॥ නමයි ලෝකයේ සාමාන්යයෙන් හාවනාව හැටියට සළකන්නේ“ යම් කසි 

සමාධි නිමින්නක් මුල් නාරගෙන ක්රමානුකූලව භාවනා වඩිලන් පුළුවන්, 

ඹය විදියට එදිනෙදා ජීවිතයේදී බණ ඇංසිම්, බණ දෙසීම, දහම් මෙනෙහි 

කිරීම් ආදී කටයුතුවල යෙදෙනව නම් ඒ ( මාගිඵල අවබෝධ කරගන්න 

පුළුවන් වෙනවා. අන්න ඒ අනුව අපි එදිනෙදා, ජීවිතයටන්, නම නුමන්ගේ 

ජීවිත වලටුන් මේ ධම්යෙන් ගනහැණි පුයෙජන නාරා අත ණී 
% 

ගන්ට උන්සාහවත් වෙන්ට ඹින. 

අද එතකොට මේ සින්වන් පිරිස වික දෙනා නමුත් ධ₹ ශුවණයෙන' මේ 
අවස්යාවේ විශාල සල් රාශියක් සිද්ධ කරා. ධඞඞ ශුවණය £28යන 

2:70 



" ආ 42-4%/2 ආ) දෲනආනර ' 

එක සාමාන්ය වචාරිත්රයන් පමණෑ/ නෙවෙයි, නිවනට ඞිනත යොදාගෙන ඒ 

ධම්ය අසනව නම් ඒක ණවනට උපනිශණුය වෙනවා. අඳ මේ 

නාරා (ලැබුවෙ, බැ තෙ ය. 2 £]නෝ, 

ද&& සාලයා සුරුදු හැටියට මේවා දියුණු ආළ ආසයි. එතකොට සසරට 
ව ද පාරක ඹේ බණ ඈඅණීම උපකාර වෙනවා. ඒ ඒ අවස්ථාවලදී යම 

කෙනෙන් උන්සාහවන් වෙනවා නම්, බණ සපඳයැත් :ා0ළින් අර කාල නමැ! 

දරුවා වලේ උතුමි මාගිවල අවබෝධය (ලබාගන්න පුළුවන්. එතසොව, 

මේ අවස්ථාවේ ;මේ පින්වතුන් සිල් සමාදන් වෙලා සම ස්රාව ළා. 

කුසල් වෙණනනා රාණිය” ඇණි කර ගත්තා. පින් රාශියක් හිද නාර ගෲ!!!) -~ 

මේ ධම් ශුවණමය සල්, මේ පින්, මේ 2සල් උපනිශුය වීමෙන් අපට මෙ 

බීවිතයේදීම සෞවාණ් ආදි මාගිඵල පිපිවේළින් උනුම් අමා ඹෲ වන් ඝුව 

අරක්ෂාන් කර ගැනීමට හැකිවේවා යලා ප්රාථිානා කුර ගන්න. 

ඒ වගේම මවේ රැස් කර ගන්ඳනු ඝුණා සම්භාරය ආාසනාරක්ෟනා අදවි 

දේවනාවුන් ඇතුඵ මේ සථානයට අධිගෘණීන යම් දිවා හෲ ආදී 9:25) 

කොට්ඨාස ඇතොත් ඒ හැම දෙනෙන්ම අනුඹෝදන් වී අප්රාමර 6ං2):0019 

උනුම් අමා මහ නිවනින් සැනසෙන්වා යලා නුමෙදෙහ් කරන්නා, 
4. .) 

ඵ් විදියවම නම් නමන්්ගේ බෲටු නු ආදී ය පරලොව ඹිය ය& 

පිරිසක් ඇතො ඒ අයන්, අවිවියේ පටන් අනාන්ට්යව දක්වා වූ මේ ලකා 

ධාඛූවේ යම්තාත් සැච්ය්ින් නිචන් බලාපෙෞරො2ආවෙනව නම්, පින් 

බලාපසොරොන්නු වෙනවා නම්, ඒ හැම ඩකෞනක්න්ෂම මේ උතුම් කුශල 

අනුමෝදන් එ ජානි සරා ව්යධි මරණාදී සියළු සංණාර දුකින් අන්ඹි& 

අප්රාමර සංඛා්යත උතුම් අමා මහ නිවණින් ඇංනඝෞවා කියලා ප්රාඨිනා 

නාරන්න, එහෙම ප්රාඨථිනා ආර&ශණෙන දැන් මේ අවසථාවේ මවේ විදියට ණාථා 

අල පින් දෙන්න. 

॥ ॥ 

එනතාවතා චී අමෙඝහි....... 
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41, 4 (1? 4, 2. ( දලු *14( අ ද් ලට 1447 .. උරි 



1) ”ඒ2ා : ॥9, (65% 4 62:, [2 වචන දේශතය 

තාන්න න්ද නො සමණ සමබුදයියම' 

අඹු පාපානි කමණානී -~“ කරං ඝාමලා න නූහෑධති 

අන් එමෙධො - අගය දඩෙසාව තසපතීනී 

~ 6ක්ැද, වගන, ධම්මහ ද. 

සැදෘභංවනත් පින්වඉනි, 
£ 15 

යෝධයෝ පක්ෂ සා යනාක්ූයේ්නය- 

අමබෞධයක් නැඹිකවින්, මේ සංඝාරයේ අතරවයින් විසතට පන්චෙන 

හැටි, දැවීම්ව තැවීමට සත්වෙන හැටි, බුදු පියාණන්වහන්්සේ බොහොම 

අවසථාවල සාධක සහිකව දක්වා වදුළා. මේ ශාසනයේ අාන සුද්ගුලයාට 

රෞොදෙන විවිතැ 'බඛාලයා' &යෑන එකයි. සෑමානා ව්යවභ්යාරයේ බාලයා 

කියලා කියන්නේ කුඩා දරුවාටයි. කුඩා දරාවේෙක් නමුත් නොදන්නා 

නාමින් 005) දැල්ල අල්ලන්න ගියොබ් දංවෙන්න තැවෙන්න සිඅධවෙනවා, 

ඒඅතව මොකාද හේතුව, ගින්නේ ආඅවභාවය දවන එකයි. ඒ වගසේම නා& 
“0 

ණනියාමඟු! ව සියලා නිනසියක් අබෙනවා. ලස )॥ ඝාධාරණ නීිනියකු. ඇදුවරුන්ට 

රඝසතන්වභන්සේලායට සඩා 6 ධාරණ වූ එක්තරා නිතියක් නියේය ාව9 සවභාව 

ධමඹ්යේම, කම් නියාම්නාව හියලා. ඒ කමි නියාමතාව අණුව කවුරුහරි 

සාප කා$යක් කළොත්, නොදන්නාකමින් කළා උනත්, න% විපානා ගැන 

_£වඩායය?ඞ?' ක නත් ඇඳ ණිල්ල?ත් නැඹීව කළා උනත්, ඒකට බරආනල 

විප්යක විදින්ට සිදුවෙනවා. මේ අපි මාතෘකාකළ ගාථා ධවයට අදුළ 

නිදාන කථාවන් අමි විපාකවචල භයානකා්යවය හෙළිකරන කාථාන්තරයක්. 

ක. _ සියාණාන්වහන්සේ වේළුවනාරාමයේ වැඩ වාසය කරන නාලයෙදී 

එක දවසක්දා මහමුගලන් රහතන්වහන්සේ ලසඛුණ ස්වාමීන් න පපන්ත්න් 

එක්ක ශිතහිකුර සචීතයෙක් කයින) අත් මුගලන් මආරහෲණන් වහන්සේ 

දිවැසින් දුවුවා- විසිපස් යොදුනක් විතර දිග පිඹුරුතුගේ ස්වරූපය ඇති 

ප්රෝනයෙක්. අපජගර හියලා ප්රේතයෙක්. ඒ ප්රේෝනයාලගේ ගිසින් ගිණි දැල් 

නැණිල;: ශරීරයේ ක්ඝොන දසවා යනවා. ඊළඟට ආරිරගයේ කෙළවරින් 

ගිනිදැල් නැගිලා හිස දූක්වා යනවා. ශරීරයේ දෙසැන්තෙන් ගිනි දැල් 

පැන නැගිලා මැදින් බසිනවා. මේ විදියේ දූගීනයක් දුවුව මුගලන් 

මහරහතන් වහන්සේ අ සිනහවන් සහළ ඝලා. මේ සිනහව දැකලා අර 
1!!! 

ලකෂණ ස්වාමීන් වහන්සේ අභනවා මොකද සිනහවුනේ ඝස්වාමින' 
කු । 

වහන්සේ" කියලා. එතකොට මුගලන් ම්යරහනන් වහන්සේ ප්රකාශ කණා. 

*”) 7 & 

4217 !. 



7.24 ආ අලද්ආන්යය । । ” 

11 4. යුද් ද 12%, 0: ෆ් දන්න 'යට සිළිතුරු මම දෑන් දෙන්නේ නං. බුදු පියාණන්වනන්සේ 4, 
ඉදිරියෙදි ඒ ප්රශ්නය අසන්න 8 තියලා, 

ඒ [ වගේම සසු අවස්ථාවක මුගලන් : මහ රහනන් වහන්සේත් ලකෂණ 
ස්වාමීන් වහන්සේත් ඒ බුදුපියාණන් වහන්සේ ආතුඑඵ සඟ සිරිස ධම් සභා 
ඔණ්ඩ්යසයේ වැඩ වින අවස්ථාවක බුදු පියාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ 
ලකඛණ ස්වාමීන් වහන්සේ අර ප්රශ්නය ආඇංහුවා මුගලන් මහ රහතන් 
වහන්සේගෙන්, මොකද අර හිනාවීිනේ කියලා. මුගලන් මහ රහතන් 
වහන්සසේ 4 මෙහෙම දණිනයන් දුටුවා, මේ තරම් 

ස පිල ප්රේත ශරීරයක් මේ විදියට ගිනිදෑල් යනවා. මේහෙම දැකලා මම 
කවදුවත් මේ වගේ නම් සතනරවයෙක් දුවුවේ නෘ, යලා දුන් අදහන 
සවභාවය නිසා ආට ණන%ෟව න් පහළ උනා නියලා. එනකොට බුදු 2ා%%න් 
යකා £ දෲ ;් %, 12 4 255, 192 ) 4 9:*( 4 වහන්සේ ප්රකාශ නාර්නවා 'ම්යණෙනි මගෙ ාවනයින් 222 

ඥානය ඇතිව, වාසය නරනවා. මමත' ඹය දණනය දුටුවා බෞධ් මූලයෙදීම, 
ඇදධනාය ලැබූ එ අදුසර්ණයෙදිම්ට ආව වුවා. නුමුන් මම් ඒක පුකාණ තළේ 

හැක්කේ මේ දශුනයේ ආශ්චය85්වන් භාවය නිසා සාමාන්ය ජනයා ඉමේ 
ගැන විශ්වාස නොකර මෘ ගැන සැන නරලා පවි පුරවාණශනීය යලා. 
අකුසල් ඇතිකර ගනිය කියලා. ඒ නිසා ප්රකාශ කාළේ නෑ. දෑන් මේං 
මුගලන් නම් මේ කාරණයට මව සාෂඝක්ෂිභැටියට සිටින නිසා මම ඇන් 
මෙය ප්රකාශ කරනවා. මේ ගැන ප්රකාශ කරනවා" තියලා බුදු පියාණන් 
වහන්සේ වද්යළා. 

ඒ අවස්ථාවේ සංඝයා වහන්සේල්ය අවා '"ස්වාණීනී, භාග්යවතුන් 
වහන්ස, මේ ස්රේතයා අණගිතයේ කළ පාප කමය කුමක්ද? කියලා. මුදු 
පිය්යණන් වහන්සේ ඒ අණිතා ප්රවෘතචනිය ගෙන හැර දැක්වුවා. කංඝෲාප බුදු 
රජා%ඈන්වහන්සෙගෙ කාලයෙදී ( මංගල කියලා ඉනාමන් ධනවත් සිටුවරයෙ??/, 
ඒ කාඹණෟප &ුදු රජාණන් වහන්සේට ග්යධ්කුටියක්-ඒ &අන්නේ  විහෟරයක් 
වැඩ වාසය කරන ඇැනක්~සනස් කිරීමට රාන් ගඩොල් බම් අතුරුවල 
විශ්යල පුදේශය?5 කුවියැත් බැනෙව්වා, විශාල වියදමක් 25රලා, ඊළඟට ඒ 
වගේම ඒ විහාර පූජාව පිළිබඳවත් විශාල වියදමක් 25ළා. මේ විදියට අර 
අපේ බුදු රජාණන් වහන්සේට අනේසුඞු සිටාණන් ජේතවනාරාමය :5ංනෙව්ච්ය 
වගේ මේ වගේ විහාරයක් තනවලා එක දවසක්දා මේ සිටාණන් බුදු 

න ා෴4. 9හන්සේ දෲ? මට උදෘසන යන සබරෙ නගරයේ දොරටුව අසළ 

ශාලාවක නිදාගන්න එෑහ්තරා මිනිහෙස් (ක්කා. ඒ මිනිහා සෞරෙක්, ඒ 

09 න මමය රා 2 ඇංචිදලා ආසි තවරාආ්ය 

තිබුනා පාවල, ඒක දැඹරලා ඉමේ සිටාණන් ඒ නමන් සමඟ සිටි අයට 

”ෲ 7*॥ ,," 
2 න (। 



6 පහන හංඇව ඩන් අදෲන්ය' 

4&විව් දේ) මණුස්ආයා නමි රෑ නිස්සේ අංවිදලා මේ දන් දවල් නිදාගන්න 

කෙනෙකු වෙන්න ඕන" කියලා. නිකමට වගේ ඒ සිටුවරයා ප්රකාශ කළා. 
මේක ඇහුනා අර හොරාව, හොරා ඒ ස සිට වසාගෙන සිටියෙ කාහපාට 
වස්තුයබින්. කහපාට ව්ය්තුයකින් හිස වසාගෙනයි නිදාගෙන සිටියේ. ඒ 

වස්ත්රය ඉවත් කරලා බලල අර සිටාණන් අංදිනගෙන "හොඳුයි මම නුඹට 

කරන දේ දන්නවා" කියලා බද වෙරය්ය් සසොධයස! අ කර ගත්තා. 

රඊිළඟට ඒ වචනයට පලිගැනීම් වශයෙන් මේ හොරා මොකද කළේ? 

අර් සිටාණන් සංසද ස (321ව1්ක්)% ආ: තැබුවා. ඒ වසේම ඒ ("11 (£ 
4 සටාණනණන්ගෙ ගවණගාලේ සිටින ගොනුන්ගේ පා ංපුවා. ඊළඟට ඒ වගේම 

2222 10:11/99. ගෙම කරලන් අර භහකොෝසය ,් 

ආවාගන්න බැරුව ේ නා । ඊළණට සිටාණන් ලෙණ කනා 
යාළුවෙලා අහනවා මේ । න ඵතුදණක්ු ඉනා ප්රිය මො බ්ද 1:3(ලා. ඒ 

මෙහෙකුරුවා කිව්වා සිටාණන් අර බුදු පියාණන් වහන්සේ; ) නැණූ විහාරය 
ආර්ධ්කුටිය -ඉරම් ප්රිය කරන දෙයක් නැත ණියලා. । ක මේ සොර 
කරාගතතා හොයයි මම මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගඳ 40,පියට ගිණි 

කියලා මගේ කෝපය නිවා ශන්නවා ණියලා. බුදු පියාණන් වහන්සේ - 
ඒ කාශාප බුදු රජාණන් වහන්සේ ~ පිඩුසිහා වංඩිය අඳඞුරේ ඒ කුටිය 
අසළ බං% පැණ් භාජන ඔක්කොම බිලා දම්ලා කුටියට ගිනි ඇැබුවා. 

සිටාණන්ට අසන්නට ලැබුණා කුටිය ගිනි ගන්නවා &ියලා, සිටාණන් 
එතනට එනකොට කුටිය ගිනි අරගෙන ඉවරයි, සිට ාණන් ඒ ගැන කිසිම 

දෞොමෂිනසක් ණගාටුවක් ඇණිකර ගෲන්සනේ නෟෲ.. ඒ වෙනුවට බොහොම 
සද්දෙන් අන්සපොළසන් ගැසුවා, ළහඟසිටි අය ඇසුවා ඈයි ස්වාමීනි, තමන් 
මේ නරම විශාල වියදමක් ආරලා තැනූ කුටිය ගිනිගන්තහම මේ වලේ 

11 ම "”% ය් 

අන්පොළසන් ගහන්නෙ කියලා. එතකොට සිටාණන' ප්රකාශ කරනවා 
11,-., න ද % මු ගී ! ගද හත % ඒ *,/%, අද 8, 006% මමේ මගේ ධනය නිදාන කළේ ගින්නෙන් සෞර සතුරන්ගෙන් ජලයෙන් 
එහෙම විභතාශවෙන්නෙ නැ] විදියේ නැනක. 2 2 
ඒක නැතිඋනේ නෑ. ඈන් මට ඩන් අඩා සබා සැමි &~යෙනවා, ඒ 

වගෙම ඒ ප්රමාණයේම ධනයක් අර වගේ නිධන් කරන්න - පුණාා 
නිධානයක් කරන්න. අන්න ඒ නිසා, ඒ සතුව නිසා, මම අත්පොළසන් 
ගැසුවා යලා. 

වහෙම ප්රකාශ නර්ලා ඒ කිවිව වගේම අර සිටාණන් නාංවතන් අර 

වගේම විශාල වියදම්ක් කරලා, රන ගඩොල් එහෙම් අතුරලා, බුදු 
පියාණාන් ව්යන්සේට, ඒ ාශ්යා්ය බුදු රජාඈන් වහන්සේට, විහාරයක් 

නැනෙව්වා. එහෙම නානවලා ඒ වගේම විශාල වියදම කරල්ය චි්යාරය 

2:77 



සූජා කිරීමේ උන්සවය වශයෙන් හත් දිනැදම කාශ්යප බුදුරජාණන් ව්යන්සේ 
ඇතුළු විසි අහසක් සංඝයා වහන්සේලාට දෟනය | න මුගැක්ඩවා. මේ අනාරෙ 

4” යු 122 11 
2,218 3 *(_ මේ සෞරා කල්පනා නාරනවා. "ඔම මෙච්චර කරලන් මේ සිටාණන් 

සංසුබුක්සන්න පුලුවන් උනේ නෑ. දැන් ඉතින් වෙන කරන්න දෙයක් නෟ. 
මේ සිටාණන් මරන්නම ඕන" කියලා ඉනේ පිහියක් සභවාගෙන අර 
“හාරයේ ගැවසුනා බක් ක කුළඳුම කිවාණන් බරක්නම හිතාගෙන, නමුත් 
අවසථාවක් ලැබුනෙ නෑ ඊව, ඊළඟට හන්වෙනි දවසෙ මේ සිට්යණන් බුදු 
සියාණන් තර ලුණු. (ණ් නාහහගෝ වතානාක්ෂය්න් ශු තනූජා කරලා 

අනුමෝදනාවට ආරාධනා කරන අවසථාවෙදි ප්රකාණ කරනවා "භාග්යෲව්යූණ් 
වහන්ස, යම් සි මනුෂායෙස් මා කොරෙහි ද්වේඝයක් අතිතරගෙන මේ 
විදියව මගේ 0ර ~ මගේ දත ~ ඝසත්චවරක් ගිනි ඇබුවා. ඒ වගේම 
සන්වර ගව ගාලේ ගවයින්ගේ පා කැසුවා. සන් වරාන්ම ඹගේෝ ඇෙඛ 
ගිනි නැඹුවා. මං හිතන්නේ මේ බුදු ව වහන්සේගේ ගළ ළයට 

ගිනි 2 සෙ මේ මෑ ම. වෙන්ට් ඇතැයි කියලා. නමඹුන් ම මෙ 
මනුෂ්යයාට මේ පින් කමේ පළමු වෙනි පින් කොට දෙනවා", 4$3(ලා ඒ 

විදියට සිට ද ප්රකාශ කළා. 

| - දී, , දා දය, !”, (1 4. දූ ද * ද ॥। 7:43. ॥! “2. 244 “18 මේකු අහලා අර හොරාට ලොකු සංවේගයක් අං උනා. "අපොයි මේ 
වගේ කෙනෙකුට නේද මම මේ වගේ සමාව දෙන, වමේ වගේ සුදුම 

වක පකෙෛනෙකුට් නේද මම් මගෙම විතන්නියක් නා් ඇන් මම් සමාව 
ඉල්ලුවෙ එහෙම නාැඹඳානුම් මගේ හඞස මත ඝසෙ%යක් උනත් වැවටෙන්න 
පුළුවන් කියලා විගහට දුවලා ගිහිල්ලා සිටාණාන්ගේ පෟ ළඟ වැඳ 
වැටිලා "ඔට සමාවෙන්න ඝ්වා&&" තියලා අව්චවා. එතසොෞට සිටාණන් 
ඇසුවා ඇයි මොකද මෝ" යලා. එතකොට හොරා විචා "මම ඹබ 
නුමාට මේ වගේ විනා කීසයක් 256ළා. හානි තිපයත් කළා" යලා. 
සධචාණණුත් ඒ කාරණා අභලා ඊළඟට ඇසුවා "මොනද මේ තරම් දර 2 4: 

4” /”' 

කරන්න හේතුව? , මම් ආවදාවන් ඹබ දෑකලා නෑ. ඇයි මෙහෙම ඹෘ 
සොරෙහි තරහක් ආංනිනරග?න්ය!” යලා. සොරා එතකොට මනතක්කරලා 

දුන්නා අර අහවල් දවසේ අර ණාලාවේ මම නිදාගන්න අබාරේ මෙන්න 
මෙහෙම වචනයක් කිව්වා, මට ඒකට තද ක්සෞෙපයන් ඇණි උනා ණියලා. 
ඒ අවස්ථාවෙ අර සිටාණන් සොරාගෙන් සමාව ඉල්ලුවා, සමාවෙන්න 
ම එගෙම ඵැ නම ගාන' යලා. හොරාට වඩා සංවේගය අං) 

උනා. ඊළඟට එනඹහොට සොරා කියනවා "ස්වාමීනි මව සමාව අනා 
නම් අඹුදරුවන් සහිතුව දාසකම්ට ගන්න" යලා. එතසොට ිටාණන් 
තියනවා "මම අර අළු වචනයක් කීමෙන් අර තරමි ඔබ භානියක් තළා. 
දාන් ගෙදර නවන්තු ගනත්නොන් මම ඝාොහොමද නාථාකරන්නේ ඹබ 

2/0 



31 ආඅආඟ ණා ධා (ආල ස 

මභ මට ඒ දාසකමෙන් අවශ්යතාවක් නෑ. ඇන් මම සමාව දුන්නා. ඔබ 
॥ 1| 

නැගිටලා යෑනත්න කියලා. 

එතගාතාට ඒ විදියට, මහා පුදුම විදියට අර හොරාට සිටාණන්ගෙන් 

සමාව ලැබුණා. ධාණන්ලගෙ න් ඝණාදඬ (*,(4. ආ;ට කමණීයෙන් මාද (5:765)1(0-6%) 5) 

නෑ. ඒන ණිසා බුදුපියා න බෙද වනාන්ෂන් - අපේ බුදු සියාණන්වහන්සේ 

පුකාණ කරනවා ~ "ඒ සෞරා මරණින් මෲ, මරණින් පස්සේ, අවඩ 

නිරය ඉපදිලා ඉතාම &&් කාලයක් දඇවෙමින් සැසෙමින් ඉඳලා දෑන් ඒ 

කම්වල ඉනිරි කොටස වයෙන් නමයි අර විදියෙ පිඹුරකුගේ සවරාංපය 

1 ආක චෙලා ඉපදිලා ගිනිදැල් වලින් තැවෙන්නේ ණියලා, 

එහෙම ඒ කාරණය පුාශ කරලා අන්න ඊළඟට බුදුපියාණන් වහන්සේ 

සනා ඉරනවා ඹන්න ඔහොම මයි ඒ මෞඩ්යින්,; ඞෙොඩ මනුෂ්යයින්, 

අඥානයින් බ්යලයින්, පාපකම් රලා ඒවායේ විපාක වෲයෙන් හරියට 

පුෂ (1: | ඔපන් දැවෙන්න වගේ දඇැවෙනවයි කියලා ප්රකාශ කරමින් අර 

අපි පින් සඳහන් කළ ගායාව වදාළා. 

" අලු ප්යපානි මමානි - කරං බාල්ය න බූපසධනි 

සෙහි මෙමහි දුමෙොමධො ~~ අගගි දඩේසාව නපපති නී 

බාලය්ය -බාලයා බියල යන්නේ ධර්යේ අර අපි කලින් කව්ඩා වගේ, 

කුඩා දඅරංචා කියන අර්ථයෙන් නොවෙයි බාලයාරගේ ්ඩරංපය දක්වලා 

ආඅබෙන්නෙ' 

උවුවිනැතා න 1! චවිනති, උද 
14 | (4. *% 
7" ॥ 

7 " න 4'”% ,:”% මෙක ॥' 11 

රසිනතහාසී, දුකතතකමමකාරී 

කියලා චවේඞනාව බොහොම නරකයි. ඒ වගේම වචනත් නුරෲයි 

ක්රියාවන් නරකයි අන්න එඵබළඳු පුද්ගලයාටයි බාලයා කියලා හියන්නේ. 

එනකොට එබළු ඒ බාලයා පාපකනණ& කරමින් එහි විසෂාක පක්ෂය දන්නේ 

නෲ. ඒ විසාක වල බැරෑරුම්කම දුන්නේ නෑ. එහෙම ඒ ම සරපකමී 

අුරමින් තමාගේම කණී්වමලින් ගින්නෙන් දැවෙනවා වගේ ඇැවීමට පන්්වෙනවා 

හියන අදහස දංක්වගින් ඒ ගාථාව වදාළා. ඒක අහල කොහම මදනෙක් 

ආාගීඑඵල සා අවබෝධ කළා තියලා ප්රකාශ වෙනවා. 

එනකොට මෙන්න මේ කථාන්නරය ආශුයෙන් අපට මේ අථාන්තරරේ 

පැණි දෙකක්ම නිබෙනවා ආදණීයට ගෲනා හඇැණි ඈ නු “යො 

සළකන්න. දැන් මේ කථාවේ අර සොරාඹගේ ණ්රියා කළාපය ගැන හිතලා 

බලනකොට ෙෞනෙකුට පුදුම ඞසිතනෙනවා. අභුරධියෙන් න ද්්ෂයෙන් ලේ 

තරමි දුර යන්න පුළුවන්ද කියලා. අර නර්ම්ට නරහ ගනු යුතු වචනයක් 

නොවුනත් සාමාන්යෲයෙ । 6). / සිටාණන් විව වචනය අහලා අර රම 

25) ද් 

27% 
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| 

දවේෂයක් ඇතිකරගෙන ඊළහුව මේ සොරා ඒ ද්වේෂ ින්න නිවාගන්න 
ගිනි නිව්වා. ගින්නෙන් ෆින්න නිවාගන්න උන්සාහ කරෑැන්න වගේ, ඒ 
සිටාණාන|ෝගේෝ කෙතට ගිනි නිව්වා. ගෙට ගිණි අුව්වා. බුදු පියාණන් 
වහන්සේගේ ඒ ගන්ධ කුටියවන් ගිහි නිව්වා. ඒ විදියටයි ද්ව්ණය නිවාගන්ෂ්ය 
ලොකයා උන්සාහ £25ර්න්නේ. එබළු නාදශින ,, රලයෙ2් බොහොම 
තියෙනවා. ගින්න නිඩා ගන්න ගති නියතවා. ඉනින් ඒ විදියට ගිණි 
තියලා අන්නිම්ට එහි විසාෘකයන් ඒ වගේමයි. 

බුදු පියාණන් වහන්සේ ප්රතාශ නරලා තිබෙනවා බොහොවිට කුමිවල 
විපාකයෙන් කම්යේ සවරූපයම තිබෙනවා වියලා. මේ සා& ණියාම්යාව 
ලෝකයේ බලපවත්වන ධම්නාවන්. බුදු පියාණන් වහන්සේ බොහෝ ව&ව 
"ඒකට නිදගීන වශයෙන් දක්වන්නේ බීජ නියාමයයි. 

"යාදිසං වසතො බීජිං  නංද්යං ආර්නොෙ ඵල. 
(5, 5, 6). 17 දෲ :, 1; (ෲ5%, (55 5”, 1272, ද ක අ 404% 8 [) "92, ෆා) 395, තෲ £% ॥, 0: 60 දු] 7230 ( ථෲ) £ 10175) 1.4! .! "බළා:ෟ 20) £ දී 13 (25202 (221 56 .) 2 .! 22122 (4. (00(,.1. 

බුදු පියාණන් වහන්සෙ වදුරල තිබෙනවා, යම් ආකාරයකින් බිප්යස! 
වපුර් 2 න 2] අ ාරයෙන්මය එෲ රිය (ලබා ගන්නේ, ඊළඟට ෆ්සා අව 

කම්ය පිළිබඳව විග්රහය දක්වන්නේ "කළ්යාණක්නාඊ කළාා-ණ%-" හොඳ 
කමියක් කරසු කෙනාට හොඳ විපාකයක්, සැප විපාකයක් ලැබෙනවා. 
'සාපකාරීච පාපකා' පාප යන් : නළොන් එයින් නරක විෂාන ලැබෙනවා. 
හරියට ඇන් අඹි ඇටයස් එහෙම නැත්නම් හිදි ආදී බිජයක් එහෙම ඝසෟෘල 
කළහම, උක් බිප්යක් එහෙම පැල කළහම, එසින් මිහිරි ඵලයක් ලැබෙනවා, 
කොහොඹ, කරවිල වැනි දේවල්වලින් අමිහිරි එලයන් ලැබෙනවා. ඔය 
විදිං ට ධ්තාව ක් හිබෙනවා. එතකොට ඒ වගේම අර ගින්නෙන් දැවීම, 
ගින්න දුන්න අනණිත් අයට, නමන්ටම , ගින්න ලැබුණා. ඔය විදියට බරපතල 
විපාක විඳින්නට සිදධ වෙනවා. මේ විදියේ නිදණීන කොතෙකුත් ධම්යේ 
අබෙනවා. 

ආණ් මේ. ගිජුකුළු පචිනයෙන් බහින අතුරෙ මුගලන් මහරහනන් වහන්සේ 

දුවු එක දණශීිනයෑ?්, ඒ වගේ දණින ගණනාවක්ම සඳහන් වෙනවා. දන 
ඞන එ නෑ දසවලා නිබෙනවා, මගලණන් මහරසනන් වහන්සේ. 

ගිජුකුළු පව්වෙන් බහින අතුරේ දුටුවා අහසින් යනවා ඇට සැණිල්ලක්. 
ඇට සැඟකිල්ලෑ” පියාඹනවා. ඇට සැකිල්ලක සවරූපය ඈ& පුනයෙක්. 
ඒ සියාඹනු අතරෙ උකුස්ස න්, කවුඩන්, ගිප්රුලිහිණියන් අර ඇට සැකිල්ලේ 
ඉල ඇට අනරට අණිනවා. මේ ඇට සං£ිල්ල විලාප ෆියමින් පියාණිනවා. 
මේකට සඝේතුව බුදු සියාණන් වහන්සේ දැක්වුවේ ඒ ප්රේතයා මේ රජගහනුවරම 
ආඳා %තකයෙක්. ගවයින් මැරුව පුද්ගලයෙක්. ඔස විදිඝඛඩ නුවන් දෘ්ව්නවා 

200 



33 । ආආන' ආණව ධා දණ 

- නවන් ප්රේත ශරීරයක් යනවා. අහසින් යනවා. ඒ ශරීරයේ නිබෙනවා 

හරියට කඩු වගේ නියුණු ලොම්. ඒ පියාඹන අනුරේම අර කඳු වැනි 

තියුණු ලොම් උඩ පැන පැන ශුරීරයටම වචැට්ල්ය ශුර්රය සිදුරු කරනවා. 

ඒ අබරෝ අර ප්රෝබයා විලාප තියනවා. තැ ගහනවා. ඹන්න ඔය විදියේ 

සුදුම් අන්දමේ දණීන රාශියක් දක්වනවා ඒ ප්රේත ආන්ම පිළිබඳව, ඒ ප්රේත 

ලරකායෙහි. ්වටන් වඩා ආයානකයි අර 2, ආදී නිරය වල නියෙන 

දුක්, ඒවා කොයිතූරම් ද කීවොන් බුදු පියාණන් වහන්සේ ප්රකා කරනවා 

ඒවට දෙන්න උපමාව නැත කියලා. බුදු න දික් තුකාත් ාරාන්නා 

බැරි නරම සුද මර්නතාත රද තුනත් නන කත අන්නේ. නිරය, 

සෝන් ලෝකය ඊළඟට 227. 22 (3:45. 

ඒකා පිළිබඳවත් බුදු පියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ කරනවා. ඒවා කියලා 

නිම රන්න බං ඈ ඊසන් න පෝක් බන එක්. ඊළඟට ) එපමණා?/ නොවෙයි 

මේ මනුෂා ලෝකෙට ඇවිල්ලත් ඒ ක& විප්යක විඳිනවා. නමුත් කාරණය 

අන්නේ නැ, ඒ අනිනයේ රල බව, ඒවා නොදැාන තව වත් පාසංකමි 

කරනවා. ඹය තරම් ආයානක :21110යෑ4් නඅයෙන්නේ ලෝඇයේ, වමේ කම 
8 
21 ය පිළිබඳව. ය වා ණී 240 ගතු ගලට කැත්ත ණා සිට 

අපේ ජීවිත හැඩ ගස්සවා ගැනීමට මෙන්න මේවායින් ආද ගන්න ඕන 

- මේබලු ප්රවෘත්නිීවලින්. සාමානා අථා හැටියට සමණණන් නෙවඩෙයි. බුදු 

- සියාණන් වහන්සේ පුකාණ කරලා නාබෙනවා මේ කමි කියන ධ්නාව 
න ෴ । *~ 2 2 2 

නියම ආකාරයෙන්ම, අනිකුත් ශ්යසතෲවරුන්ට යම් යම් ප්රමාණයකට 

පෙනුනා ඒ කාලයේ ලන පියාණන් වහන්සේට ඒ පිළිබඳව 

1201127511: ගංණුරෙන් වැටහුනා. කමියන් කම් විපාකයන්, වෙන එකක් 

ඈඇබර මේ කමය බලපවත්වන මේ සංසාරයෙන් මිදෙන මාගිය පච බුදු 

පියාණන් වහන්සේ දක්වා වදාළා. බුදුපියාණන් වහන්සේ භාවනා හම 

සථානයක් හැටියට දක්වලා නියෙනවා එක්තරා පාඨයක්. 

. 

"නමමස්යසොමඟි කමම දුයාදෙ කමමයොනි ආම්මබනුධ කමම සටිසරණො 

යං හැමමං අරිස්යාමි කළ්යණාණං චා පාපකං වා නසස දුයාදෞ හවිසසාම', 

කියලා බුදු පියාණන් වහන්සේ එක්තරා භාවනා කම්සථානයන් හැටියට 

ඉදිරිපත් කරලා නියෙනවා, මේ කම්ය පිළිබඳ ධම්තාව, නිතර මෙනෙහි 
? $ 15% ඒ 712 ඤී ූ් ॥ ! ස, ද 45. න 4965, 56% ඇආරන්නෙයි 48යලා. "අභිංණං පසච්චවෙකනානබබං ණිනර පුනාවේක්ෂා කරන්න, 

&තර මෙනෙහි කරන්නය දියලා ඒසතා -- භාවනා කමණිසථානයස' හැටියට, 

එහි අදහස "ඔමනාමිය මා ඝතුව සිටින්නෙබ්ම්, මිය මගේ දෙයක්. 
*.4 ද 1) 2:% ඒ 

"බම්මස්යකකසොමහි -කම්ම දයාදොා' කමිය මගේ දුයාදුයයි. නාමිය මගයේ 

උන්පනත්නි සථානයයි. 'බිමිබ බැන් බණවරයායි. කුමිය මලේ පිළිසරණයි. 

මවට සපිඞිට වශයෙන් සිටින්නෙත් කාෂීියයි. හොඳ හෙර නරක හෝ යම් 

7:91 



7.2 ඵා අදආආා් 44 

මූ ॥ ටැ අ, !॥!| । දු 
අමියක් අරම්දු එහි දුයාද කරුවන් වෙමි, මේ කිව්වහම කනෙුව 

හිතෙන්න පුළුවන්, මේ කම් කයද කියලා කියන සඝොට, කමය ඹලේ 

යලා අයන කොට, ආඛට ඔන භැටියුකට කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුන් 
෴ 

මේ නූළම් නියෙනවා මහා ආයානුකන සංවේග ජනතා තාරණයක., මද 

නමන්ට ඕන හැටියකට ක්රියා කිරීම නෙවෙයි මෙන ණියැන්නේ. කිය් 

නියෙනවා සපැබි දෙකද, හොයයි නරකයි කියලා. මේ හොළ පැන්නට 

වැඩිය සංඝාරයේ සන්යවයා  සෙලගෙන්නේ අවිදා්යහවචි නිසං, බෘෂ්ණාඩව 

නිසා නරක පෘනතත ඒනා ණනිස්ය මහා භඝයාන$ “කමු (304) 

වගකීමක් මේ කමය "න නිබෙන්නේ., 21&%ය ගේ ණා කතා 
- 283... 24/') 4. ।॥ "4 න් ඒ ලේ ?' * £| 62 1ක් 2. ද . 4 | න න් කුම්ය මගෙ දායාදය ණියලා කියන්නෙ, 'ම්බෝ නරක බැක්තුම් ස 

වැඩියෙන් හිතන්න නියෙන්නේ. සෞොයි නරම් සැප විස 2 

ඉරලා න මමාභක්ෂා කෘම්වන් ඌනාන් ඊට වඩා භයානනා අන්දව්ආා සන්යවය 

පාපයට නැඹුරු වචන නිසා සංසාරයේ වැඩිපුර රැස්වෙන්නේ සාස ද! 8. 

ඔය විදියේ තනත්තව්යක් නියෙන නිසා නමයි බුදු පියාණන් වහන්සේ 

කුෂමිය පිළිබඳව මේ විද්යව නිනර මෙනෙහි £)ඊම තුපින් දෙනෙකුට මුළු 
මහන සංඝාරය ගැනු ඉළකිරීම සවා ඇතිකරගන්න පුඑුවන් ඝායලා 

යන්නේ, මෙන මහා සයාන්ය වගනීමන්, කි. පකේ හිර 4ය:න/නෝ. 

මට් ඕන හැටියට කරන්න බෑ. අර ධම්තාවට යටයි. ලෝකයේ බල 
පවත්වන ධමිතාවට යටයි. 

ඊළඟට බුදු පියාණාන් වහන්සේ සපුකෂ්යශ රනව්ය වමේ කුමිය පිළිබළව 

වඩාත් ගැඹුරින් "චවෙතනාහං දිහාව තමම වෛදුමි, වෙතයිනා 2ආමංතරො 

කායෙන වාචාය මනස" කියලා. මේ හාණිය වියන එක හළූනාගත්රඩේ 
හොහොමද? යමෙක් කාමියකට හැුවන්නේ න හන්ද බා මහ කා 

ප්රශනයක් වන්න පුළිවන්, 'කමිය කියලා සාමාන්යයෙන් සෞොදනවා 

ක්රියාවව්න්. නිකම්ම නෙරේෙන වැඩි £ "ලවන් ඇණිය &ා:ය(ල ණාහරු කියනවා. 

නමුත් හට) ආුද්ධ ශාසනයේ මිය කියලා වචනය යොදලා නිබෙන්නේ 
* හී 1! ණු 7 

අන්න චේනනාවට, "වේනනාවටම මම කමය යයි නියම්. 'බුදු පියාණන් 
වහන්සේ ම ඉරනවා. කෙනෙන් කමයට අසුවෙන්නේ මේ චේනනාව 

අණුවයි. "චවෙනනාහං හිහඹාවේ කමම වදාමි” මහණෙනි මම චවේතනාවච 
අවිය යයි කියමි. න කෙන ඒකට හේතුව චෙබුයිදාා අමමං කරො 

෴් 

කායෙන වාචාය මනසා" වේතනාවස අං&8 හරගෙන නමයි නෙක 
අයින් වචනයෙන් සිතින් මේ කම සිදුකරන්නේ, හව් රැස්කරන්නේ, එහෙම 

නැඹිව ඉබේ සිදුවන ක්රියාවලට වගකිීමැ් නෑ. මේ වගකිම: - තමන් 
වගකීම ගැනීම් 3:80. මෙන තිබෙන්නේ මෲ න 
තුමන් කමයට වශකීම ගන්නවා. සාහොමද වගකීම ගන්නේ? අර 

(() /; 
ඨී () ණා 



ද් *, ඒ %(£ 1:25 ෴ දූ විද්යාවෙන් "මමය' 'මගේය තියන 

ටන් සළකලා බලනකොට අවිද්යාව නිසයි 

දූ හැණීම 
47 

න් * ද 261) 

. පආආන/ ආණු්රව ධම් දරන ' 

5 නිසා තමයි ඩය 

මේ නැම එකන්ම කරන්නේ. 
අවිද්යාව කියල; යන්නෝ 'මමය' 'මලේය' කියන එක. ම්ම්පවිය, 
ආපමාශිකාමීවය,. මමය මගේය. මෟ එක්ක තරහ නිසා මම මරණවා. 
ඔඕට කන්ට ඕන නිසා මම සතුන් මරණවා. මට වස්තු ණා නේ 
අනිත් එක්කෙනාගෙ ඒවා හොරකම් කරගන්නවා. , අන්න ඒ විදියට, මට 
විනෝදෙට අනිත් දේවල් කරනවා. ඹය දියට මමා්ය්යවය මල් කරගෙන. 

(1774..1 ති. 08 /, ₹,41 ॥ අ (521වයා0 ඹී පකම්ී වලට පෙළෙනවා. නිසා ඒක නිසා 1444 අවිද්යාව 
තමයි අර සංස්කාර නියෙන් ද ේ ;මේෙ අවිද යව නිසා සංඝ්කාර රැස්වේනවා, 
මේ සංහකාරවලම ආ්යවසණන නු අඹමිය තියල යන්නෙ. පුඤඤානිසංඛාර, 
අසුන ාභිසංඛ්යර, අ! අනන්න , කියලා, මේ සංඝස්භාර කියලා කියන්නේ 
%මියමයි, ගැඹුරින් කල්පනා කරලා බලනකොට් සම්යේම ඉනාමත් සියුම් 

ඒ 44 
44 අංශුයක්. 

ඒ විදියට මේ විද්යාව ණිසයි 

වගනියනවා 

තමන් අගම 4 

8ළ් ද ද. 

ඈ 

23:20 -24$0%)/යව 

ණි මයි 
ආයානනා විසා 

වගකියන නෑ 

[5 49, 

14:21, &වන, ඒ 1 

නුමන්ට (බ්යෟගන්ට 

අනාගෙන එතකොට ඒ සාප! 
පුද්ගලයා විසින් කළයුත්තේ. 
සුණ්ඩිනයෟ 

(55, 22) 25 
121% | 

1, 

තා පුද්ගලයාව 

බාලය 

කියලා 

ණා: 

ඥ්යානවන! 
දදගලය; වහන්සේ 9 බුදුපියා 

දෘෂවිීය ඇනි කරගෙන, අහොඳු නරක 
කුසල් අකුසල් වට්යනාගෙන, අණුව ජීවන් 
එහෙම නැති සාමානා පණ්ඞඩ්ිනයෟ බුද්ධි 
වෙන්න පුළුවන්ද? යි නැ කරඟණින් 
අව්යණ්යෘ්යතනාවන් සිර රිම්තගන්න. පාජකම්වලව 

රැහ්වේන්නේ 

ඵි £ 

උන 

කමීවලින් ව ?ළුණී - 

කියල අඟ 

ධම්යේ 

කෙරෙහි ශ්රදධාව අංතිතරගෙ 
3121: [4 1) (ආ 1! 1 1 

/%)0:3 

යොමවෙන 

495, ,41) විය. මාන් ඒට 
4 ඒ; |? “ 

71.1: ප.) 

5 (1) 
ස්තපෝ 

'සංකයට?£ චෲආ 

ඒවාසලේ සෟප 

ඒ විපාක ගැන 
“, ආ 
ටිමයි නුවණැණි 

අවන්නඩනේ, 

5) !”॥ )4//”% 4. 420, ඳී උගුල 59! 9දී නඩා. 

1 0 

4 ආමණයෑතු 

වටෲ්යායගෙන, 

පණඇ&ණ්ඩිනු 7. (952 ද්්ණා 

පව්පින් 

උත්සාහ £7්න “බරනවා. 

යට වේල්ය මෙන 

තමන්ගෙ එදිනෙදා 

එබළු පුද්ග 

ඩෟ ර් [2 ටූ 

විට 
॥ 3, 
ව. (3:52) ද. 

ධම්යේ යෙදෙන්නේ බාලයායි කියලා, මෞඩයයි කියලා. , අඥාන ආුද්ගලයයි 
ණ්ය 2“ (:3. 

අන්න ඒක නිස්ය බ්රදුපියාණන් වහන්සේ ඊළඟ නට දක්වනවා කෙනෙකුට 
මේ කමය නවදුරටන් තෝරා බේරා ගන්න උපස 0023 වශයෙන්, මේ කුණියට 

රැල 

අවේෂයයි, 

තිබෙනවා හේතු, හේතු, නිදාන, 
වශායේය න් ලෞෝඝයයි, 

නා මනුෂ්යයින්ට, 
සන්තානය දිහා 
ත්රිකෝණයක් වගේ 

හහ ෆු! නා (2) (ෆා 
[11- 11 'දී. න්න £ී (29; 

න මන්න් 

පුළුවන් 

න තින් 

හංඅන ගන්න 

2 & 34 

1 අනවා. 

මෝෝඝයයි. 

සාර් සපවයිආ්ය 

905ලා බලනකොට පිහසුවෙන් 
යෙන 

8 05 | 

4222. & දී [0 "8 ඤී 

අ 

925 හේතූ 
අමු ඉ5)වෙ 5! 

සංසාරආන 11) * 

12%, 74. 
2 

ල්ෲ ධ් ගුන 



ඇණ නුමයි මේ. ලොෝහයයි, ද්වේෂයයි, මොෝහභයයි. මෞෞහය යලා තියන්නේ අර 

අපි කලින් කිව්ව වශලේ අවිද්යාව. අර මමය මගේය කියන හැණීම, අනි 

ගන වුණ ගතා (නී 90 සිග්ණ් න්න. හින. න ව: ආංමිඡාය, 

මම්යවය අන්න ඒ විදියෙ මමය මාශේ හියන තදබල හැඟීම මෙ 

මෝහය, ඒක නිසා නමයි මා ඝැමඳි දේට ඒවා පිළිබඳව ලෝහය. මම *% 

විරුද්ධ එහෙම නැඹිනම් මට අනුමැණඹි දේට, ඒවට ද්වේෂය, ඔය විදියව 

නුවණින් කල්සනා රල බලනණසකොට රලෝඝභයයි ද්වේෂයයි මෝහයයි 

නිසා තමයි ලෝකරේ අනාන් පාපකමි සුද්ධ වෙන්නේ. ඒ තත්ත නව 

නොයෙකුත් ඒ ක්ලේශධ&) එකතුකර ආන්න පුළුවන්. නමු මූලික වශයෙන් 

ලෞොෝඝය ද්වේෂය මෞහය, ඊළඟට දක්වනවා කුසල් - අරවා අසල් 4]! 

එතහසගොට කුසල් ස්යෂයට ගන්න සුළුවන් මොනවද? අලෝහ, අදෙස, 

අමෙරහ £8යලා දක්වලා තිබෙනවා. ඒ අලෝහ, අදෝස, අමෝහ 48: 

41:32/නෝේ කෂ කුමාදන්මළුන, මොහොනනාධට හරි, එසා හ් 

හර්, ලෝභයෙන් සිත මුද්යශන්තා නම්, එබළු අවස්යාව කුසලයක්, ඒක 

කුසල ක්රේ්ාසාල්ාභ්යාකී අනන්න 27 න ෴෴ී෴ 

222. යා කළාපයෙන් අපට සපේනවා එනන ඒ සිටාණන් 

ක ෂි අද වශ - අ'(ැද්දුරි සල් මුල් නිබු-ණා. අර සොරා ඇළ අකුසල මුල්, 

ඹන්න ඔය විදියට අපට ගිතාගන්න පුඵවන්. මෝහයෙන් මමය මගේ 

යනු හැඟීමෙන් මොහොනතට හරි ඉවත්වෙලා යමි සිතුවිල්ලක් 2වා 

නැමි, යම් වචනයක් පුකාශ කළා නම්, යම් ක්රියාවක් කළා නම්, ඒවා ඒ 

බුසල් ප්යෂයට යන්නේ. ඔය විදියට නාල්සනා කරලා බලනකොට බඉුදු 

පියාණන් වහන්සේ මේ සාමිය පිළිබඳව ගැඹුර න් විගු්රහශකරල අපට ඉදීරිපන් 

රල දීලා නිබෙනවා. එහි විෂසාක ස්යෂියණන ඊළඟට ඒක හඳුනාග: නං 

ආකාරයක්. ඊළඟට මේවා පිළිබඳව ව තකාරවෙන තවන් (./*-? 

සුද ස. මු 42% ගේ 4 1. “ ॥ (25| ( :3:) 4 £ ලා නැ ද 5 ”$*” 4: (4: (5) 762, | විශේෂ කරණා කීපයක් බුදුපිය්යණන් වහන්සේ දක්වලා £1බොනවා. 

ශීලය ණියලා යන්නේ මොකක්ද? ඒක ගැන හොඅට කුවණින් 
න 0.21 දදා 4 4. ! !~ ?/ 5 40%: ,:'$ . ඒ 14... කල්පනා රල බලනකොට ඉමේ ශික්ෂාපද, ඈන් විශේෂයෙන්ම ධවියෙ 

තියෙන මූලිකම ගශික්ෂාපසද්ය පහ බුමයි පංචශීලය, මේ පංචණීලය ණියන 187 %, 

[ශං 

එක හරියට ඹ් න්ත " අක් යනුකොට මේ සින්වතුන්ට දකින්ට 

ලැබෙනවා මාර්ග සංඝා. සමහර නැන්වල හෙමින් පදවන්න කියලා 

නිරයෙනවා. වංගු සඟිතයි පල්ලම් සඟිතයි ඹය විදියට යමිණියි හැඟවීම 

"කරනවා අර රඊයැංදුරාට්, ඒ රඊරියැදුරාට මේ හැණවීම් නැබිනම් මොකද 

කරන්නේ? අර ඒ වාහනයට සඝන්න පුළුවන් වේගයෙන් ගිහිල්ලා මහා 

භයානක පුපාත වල වැටෙනවා. අන්න ඒවගේ නමයි මේ සංඝ්යර ආමන. 

මේ සංඝාර ගමනෙ යන ආස්යවයාට මාණ ඝංඝෟ හැටියට නමයි බුදු 



37 සආආන/ ආව ධම් දේශණා 

පියාණන් වහන්සේ මේ පංචශීලය ඉදිරිපත් ඇරලා බෙන්නේ. මොකද, 
අර පාස කමි අතරිනුත් ඉතාමත්ම බරපතල නා&, පහක් හැටියට දක්වල 
හියෙනවා., සංසරණය කරය දෙන දේවල් නමයි ඹය 

පංචි ඹිලයට අඩාංඹු වෙන්නේ, සඳුන් මැරීම, හොරකම් :රඊ්ම, කාම 

මි්යටෲණඩවාරය, බොරු හිම ඊළණට නම කියන පෑන් පානය, 
මඩ මික සංසාරයේ බලවත් පීඩනයට, දැවීමට, තාරවීමට පසන්ඩවෙනවා, 

ම දුපියාණන්' ඒක නිසා මේ සංඝාර ගමන ඝන හැම ඝසතන්යවයින්වම අ 
න කන්යේ පළමුවෙන් මේ සංවශීලය මුතුන් රලා දෙනවා, 

දැන් අර වාහනයක් එළවාගෙන ණියොන් ඒ මාගි සං ආණ 
නොනා, මොකද වන්නෝ? ඉස්සෙල්ලම ඒ සොම පාරෙන් පිටනට 

පනිනවා. ඊළඟට කාණුව පල්ලෙන් ගිහිල්ලා । ක්ෂණ වැටිලා । සුනුවිසුනු 
වෙනවා. අන්න ඒ ය්ව ඒ තත්තවය අහභවන කද (6 මුහ නමයි ණිර්ය 
පිළිබඳවත් මේ ධමියෙ ආළහන් වෙන්නේ,  පදයං ති විනිපානං 
නිරය යලා පද හතුරක් දැක්වෙනවා ධමණ්යෙ. අපාය කියලා කියන්නේ 
නියම ඹාගියෙන් ඉවතට සැනීම. , දුගගනිං 4ායලා කියන්නේ අර ; කාානුපල්ලෙ 

යාම වගෙ වැරදි මාගීයෙ යාම, විනිපාන කියලා යන්නේ ප්රජායකින් 
ඇදගෙන වංටීම, නිරය නියල නියන්නෙ පොඩි සට්ටම් වෙලා ගන්න 
දෙයක් නැවි තනඡවයට පන්වීම. අන්න එබළු තත්තවායකට සංනත්වෙනවා. අර් 
කහාසන&්, ණිෲා, පාචණිලය යමි කෙනෙක් රකින්නෙ නැබ්නුම්, මේ ශීලය 

කියලා හහියන්නේ ශික්ෂාපද, මේ දික්ෂාපද නමාම සමාදන් වෙලා රකින්නේ 
මොකටද? අනුපන්ය මේක සිඟිසත් කිරීම තුෂින් මේ පුද්ගලයා කරන්්්නේ 

තුමන්ගේ සිතට යුම් කිසි අවවාදයක් දෙනව්්් 'අද දවසේ මෙන්න මේ 
කංවචණීලය තුළ හැසිරෙන්න ඕන. හරියට අර වාහන ටියැදුරා මාගිී 
සංආචව දැක්ක භෟාථියේ, : වේගයෙන් දවනචානම් ඒ වාහනය, ඒත ටිකණන් 

අඬු කරනවා, වේගය අඬු කරනවා, වංශු සහිත නම්, අන්න ඒ විදියට 
තමන්ගෙ ජීවන රටාව සකස්කර ගැනීමට උසකාර වචන, ආධ්යෟරවන, 

ඇහාරණා හැටියටයි මේ පංචශීලය දක්වලා තිබෙන්නේ. සාමාන්යයෙන් 

ද 
හැබැයි අර සාරේදී අර නියෙන මාගී සංඥා ගැන නම් ඒ විදියේ දෙයන් 

නොනෙක් මේක මහා ුරදරයක් හැටියට හිතනවා. එහෙම සිහන 

කියන්නේ නෑ. ඒවා නාංනත්නම් රජයව දොස් හියනවා. එතෙන්ට ද ෂ්න 
නිබුනා මේ පල්ලමක් නිබෙනවායි කියලා මාගි සංඥාවන්," නමුත් මේ 
සංසාර ගමනෙදි ඒ විදියෙ දෙයක් අල්පනා ආනරන්නෙ නෘෑෂිව බුදුරජාණන් *£ 

ංහන්සේලාට, ඒ රහතූුණ් වහන්සේලාව, සංඝයා විහණන්සේලාව, දොස් 
ියනවා අපට මේවා රකින්නෙයි හියනවායි කියල්ය. ඒවායින් දැවෙන්න 
වෙන් ගන්තහම, නැවෙන්න සවන් ගශෆෑතහම, ඊට - ඒ අවස්ථාවේදී 
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122? 

747 ඵන දේශණා 

නමයි 

අඝඥ්යාන 

කු 4. 
ගෝරෝන්නේ තුමන් කළු මෞරඩතනම, ඒෑ 

44 ඒ 
2::1.,ඡ3 (* ॥ 

අන්න 

සුදාගලයා කියල බියෙන්නේ. 

කරැ බලන්ඩ 

(ලෝ) 

ඒ විදියට ගැඹුරින් ත්තා 

සාධක ආශ්රයෙන්. ඒ සංවශීල 

“අ අකුසල් ඈ මි 

සඳහන් උනා වචනය සිළිබඳව 

බොරුවක් අපි මේ ළු 

විදියෙ දේවල් කුම දවල් 

විපාහත ආබෙනවා. නිසා නමයි 

වචන හිම, නිෂඵල වචන ඉදෙඩි& 

වහන්සේ මේ විදියට ශික්ෂාපද 

ර්මේ  සස්දර්ධරුමීලන 
නමයි මි්යඵෲ ආර්ිවං 

ඇවිල්ල 
අමුනා කරන යුගයක් 

ආරීවයෙන් ක සකළ 

ඊළඟට ඒ 

අඩ 

මුණ. 0, ඒ වචනය | 

දෙයක් 

ඩැ ද ඈ ළ- ක් ලු්යෲී £ ඝි |, 11) ං 

125) ආර බොරාකී 

ඒවායින් 

ලැබිව්ව කථා & 242 

ඒ වගෙම කියල තියන්නේ. 

අබන්නෙ මෙබළු දෙවල් ය ම 

මේ ධ්යර්මික සා. නෑ 

සත්වෙලා ඇන් අර 

එබ තව නොයෙකුත් අය. බුද්ධ කාලයේ සමණ 
££ 3 4%(2%, ෆ~ න 4": ඒක අප්රේතු තත්වයෙන් සිටින්නේ. මේ කාලයේ බොහොඳු 

“ද ත් ෆන් 1 ( "3 ක් * 

30 එබළු 90-92) පකාශ නරන්න සහොෞවනෙක් 2, 

වහන්සේ පවා මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේගෙන් 

ඹන මේ 

හැටියට සළකන්නේ. 

, කෝලා නී, 

සඝණවිලා නියෙන්නේ. । 

06ය මී: 

වැරදි 2 

ආඬඩ එ ලුක් 

28 

॥ 3:85 නණියි බලය 

නමුන්ට ලබෙන 

।|ඞ£ අදාළ 

කු &ලයේ විශේෂයෙන් 

දේවල' නමයි 

බවත් සාමානායෙන් 
කෝලාමි මෲ, ඒ 

හැටියට යළකන්නේ. නමුන් ඒවායෙන් බර්සනල 

0218 24 ॥। 

වැළඟෙන්ව බුදුපියාණන් 

2 ැම්න්ධට 

ගන්නවා. 

(3) 
14152 

809 6 

) පිරිහෙලා 

ඩකා ම. 

ඹැස්්ගෝ -. 

)52ාණෲෲ 

15 1ඩෟ ෑ 

ක් නොවෙයි එබදු ඒ 
අසිඥාලාඞ්න් ගන 

ආර්ථිකය 
මු එබඳු ඒ 

ගෑන 

“දැන 

1192 1/59) 

රජාඇණ් 
[1 ද් ආර 

නිවියන, ඈද 

? 4; 4 2 13422 සාක්ෂි ය 

කාරණාව න ධන 'තළෙ නෑ. මොකද ප්රකාශ කළේ නැතු්පසෝ "බුදු 

රජාණන් වහන්සේ මේ බොරු කියනවා අපි රචට්ටන්න. පොඩි දුරාවන් 

දක්ෂ වගේ මේ කථාන්තර හදලා කියනවා කියලා ඒ විදියට 

"ස 
ර් 

පුහාශ අය අපාය ගාම වෙයි ම (3 ෆෝ ඒ 

ඒ ප්රකාශය හළේ නැතුතේෝ., මුගලන් මහ රහතන් 
[ක් පැ දය ( 

සාඝන සථානයේ සිටින වෙලාව න නෙත් 0 ॥ 
$55 හු බේ ඇන: 

කාලයෙන් ඒ වගේ නමයි. මේ කාලෙන් 

දංක්කන් ඒවා කිව්වත් විශ්වාස කරන්නේ න. 
෴ අය ගමෙ 

නොකරන මනුෂ්යයින්, මෙ දහමි පෞහ! 

1 

තන්තුරෙයි කියලා අහකදාන අය, යම් සි 

යමක් ප්රකාණ කළොඹ් ඳ€£ 

ඝුදුානම්ව සිටිනවා. 

ඝූ 

විද්යාඥයින් මේවා පිළිබළව 

! සආිගන්න 

ඈඇංන්නු වෲයෙන්ම බුද්ධ වචනයට 

නැතුන් මේ කාලයේ නම් බවහිර විද්යාඥයින්ට පවා । 

මේ කමණිය පිළිබළව, එබළු ආාරණා නිනරම මී සිවි: 

280 

පුකාශ හලේ 

කලාතුරකින් 

න ස 

4: ඇලී 5* 

නයි න් මුද්කු ගැසී 

න්ට 

බු ලො රල ලය බුදු පියා: ණෛන් වහන්සේ 

වහන්හඩසහේ ඒ නාරණයව 
දු් 121% 

.2 

ද 

2, දන් මමි 

කෙනෙශා මෙවා 

මේවා විශ්වාස 

උලදේවල් මේ පරණ 

॥ ව (ක් & (0) 

මුදුනින් 

ය. න සල්කිණා 

"වා නමි ඉස් 

දමක් අවණශාා 

අං ඇරිලා තියෙනවා, 

, අහන්ට ලැබෙනවා 



15 1 * (5, 2 , 0 ආආ/' ආ4ණආදා ධම් දනා ' 

1, නොයෙකු”් සුම් වලින්. ඇතබැම් අයට ජපාතිස්මරණඝානය කියලා 
ඵඑකන් ඇසිවේෙනවා කුඩා අවධියෙදි, ඔය පුනරූත්පන1 කථාන්තර කියලා 
ලෝඝායේ ප්රසිඳධ වෙලා යන්නේ එබළු දේවල්, මොකද, ණඝුඩා අව්ධියෙදි 
සමභනර ණඈුඬා දරුවන්ට මතකවෙනවා අනින ජීවිත. බොහෝ විව පසුගිය 
එිවිතගේ හවෂු ආකාරය, මැරාණු ආකාරය, එපමණ! නොවෙයි ඒ :5ළ 
කව්, ඒවා පිළිබඳව මෲ සුදුම තොරතුරු, ඒ වගේම තවන් විකරණය 
මහින්, කෙනෙක් වශීකරණයෙන් නින්දට යවලා, ඒ අයගේ අනිත මතු 'කයන් 
මනතුනරලා, ඒ අය අනිතයේ සිටිනාන්, ඒ අය කළ ද ඒවා මතුකර 

ආන්න හැම් බවණිරීන් සෞයාගශෙන නිබෙනවා. මේවා සම්භර් විට අර් සුංඛඬි 
දරුවන්ගේ වැඩ වගේ, අර් බුදුපියාණන් වහන්සේලා මූගලන් මහ රහතන් 
වහන්සේලා ගැන සළකලා බලනකොට, නමු මෙබළ දේවල් පවා ඉමේ 

ලයේ කෙනෙකුට විශ්වසනීයපවයෙන් විශ්වාස කරන්ව පුලුවන් බව 

හිතාගන්න හොඳ සෟධෑ. ඒ වගේම මීට ශුත වර්ෂයයකව පමණ උඩදී ඒ 
ඇමරිකාවේ - ඇමරිකාව කියලා ශියන සඝොට ඹය ඒ කාලේ බුධ ධම්්ය 

ගැන උනත් කමය, කුමියේ ධඞතාව ගැනවත් මොකක්ව්ය! දන්නෙ නෑ!) 

නර්ම, ඒ : තරම් අන්ධකාර යුගය: , නම? එබුළු රචක 231(3කනා මහත්මයෙක් 

හිටියා එඩිග්ය කෝස් යලා. ඒ මහත්මයා එදිනෙදා ජීවිතයේ කමය කියන 
වචනය අහලාවන් නෑ. නමුන් ආමන්ම වශුකරණයෙන් වණ ණින්දුට වංචුනට 
පස්සේ නමන්ලේ අතිත පිවිතන් ඒවාට හේතුවූනු කම් කුමක් හෙට එන 
රෝගීන්ගේ ඒ රෝගවලට හේතුවුූනු කණ විසාකන් කීමට ශක්තියක් පවා 

ඒ මහතාව ඇතිඋනා. ඒ මහත්මයා ඒ නමන් ළඟට , එන රෝගීන් පිළිබඳව 

ප්රකාශ නළ රෝග විස්තර නාම වෙනම පුස්තකාලයක නාෘන්පත් 
කරලා මහාචාරය වරු පවා ඒවා පිළිබඳව නොයෙකුත් විදියේ පර්යේෂණ 

පවත්වමින් ග්රන්ථ ලියනවා. ඒවායින් එකක් දෙකක් නිදණින වෲයෙන් 

සදහන් කරනවා නම්, එක මණුස්සයෙග් ආවා එසාආරා අපධිවීමට ආසන්න 
විදියේ ඇස් රෝගයකින්. ඒ අවසථාවේදී එඩිගා සෝසි මහත්මයා පුකාණකළා 
වැට හේතුව. බෙහෙන්වලින් තුව නොයෙකුත් සමාජ ශුභසාධක කටයුතු 

පින් කටයුනු, වගේ දේවල් වලින් බොහෝදුරට ලෙඩේ සුව කළණන් ට 
~~ ॥ එහාව ඝුවකරන්න බැරිය. මොකද ඒකට සහේනුව "ඕට වර්ෂ දහස් ගණනකට 

උඩදි එක්තරා නොදියුණු ගශෝෂුූයක ඔබ ඉපදිලා හිටිය. ඔබව නිබුන 

රක්ඝෂාව මොකක්ද ඒ ලෝෞනිකයන් විසින් යවත කර ගන්න සතුරන්ගේ 

ඇස් අධි ඊසි. ඒ ඇස් ක වඝායුරතිය් රාජකාරීය බොහොම හොළින් 
ඉවුකළ නසා ඔබව මීට එහාට න 2. හොඳද කරන්ට බැරිය, ඒ 

අපධභාවයෙන් ඹබ මුදා ගන්ව බැරිය කියලා එඩ්ගා කේසි මෲනත්මයා 

ද 333% 44300, 
2. 

2:8 / 



/4/ නෑ දාය 4/() 

අන්න ඒ අනුව අසට ඝභිතාගන්ට සුළුවන් ක॥විපාක නියන ඒවා ඒ 
බුද්ධ කාලයේ පමණක් නොවෙයි මේ ලයේ පවා ද;(0ෝකලේ පවණිනවා. 
ඒවා පෙනෙන අය, ඒවා ගැන කරුණු අහේඳුනාව ඉදිරිපන' කරන්න 
පුළුවන් අය, හිහයි. අන්න එබළු නත්පවයක් තිබෙන්නේ. ඒක නිසා ඊළඟට 
කල්පනා කරන්න ඕන මේ කමඡමියෙන් මිදෙන්නේ ඈඇකොහොමද ආස? ලෙ 
විදියව මේ අකුසල නා&වලින් ඉවත්වෙලා, පෘප හමිවලින් ඉව්ය/ඩෙලා, 
හැකිතාක් දුරට ධම් මාගියෙ යාම්ව- දැන් බොහෝවිට මේ පාපකණවලට 
කනො? යොමුවෙන්නේ මේ අර වේනනාව තියන එක බොහොම ගිඝුයෙන් 
ක්රියාත්මක වෙන නිසයි, වීෲන න්තානයෙ, දැන් හැම ඇෲානෙකුටම 
පුළුවන් නම්න්ගේ වේනනාව පිරිසිදුද අපිරිසිදුද වියන එක හිතාගන්ට, 
හොඳද නරකද කියන එක දනනෙකුට චවේතනාවදන/ අං&උනා ඒ 
හොළ එකාෑඹ්ද නරක එකසන්ද කියලා. ඒ නුරනා එන් උනුන් සමහර 
ණනෙනෙක් ඒ නරා වේනානාව නරෑූත බව දැන දැනත් ඒකටම ආවදුරවන් 
, රැල් දෙමින් ඒකටම අනුව ණුයා කරනවා. වචන පාචිචිචි කරනවා. 

ඒ * වබදු සළඹීමකට හේතුව මොකක්ද? සිතේ දියුණුව නැති කමයි. අන්න 
ඒක නිසා තමයි බුදුපියාණන් වහන්සේ පුතා කරන්නෙ' ිලඅයෙන් 
පමණක් නවනින්නේ නැතුව, අර මාගී සංඝා වික මෙන් පමණ 
නවනින්නේ නැනිව-බුදු පියාණන් වහන්සේ ඊළහට අකචනවඩ්ය ඊීඅව වඩා 
ක්රමානුකූලවූ ඊීව වඩා ආනිසංස සම්පන්නවූ විශිෂ්ට චු මාගියක් සංසාරයේ 
ම මහා භයානක දුක් සවභාවයෙන් ඕිදෙන්ට,. මේ කණී නියාම්තාවෙන්, 
කමි විෂාක වලින්, එහෙම් පිටින්ම ක්යෙන්, මිදෙන්නට පුළුවන් ශක්තිය 
සදු පියාණන් වහන්සේ මතුකරලා දෙනවා සතනජවයින්ට. ඒකට උපකෟර 
0 15. * 1 දීද තප ॥ 4 19 ගු. එ .। ද , 2 දී 4. ම වන්නේ සමාධියයි ප්රඥාවයි. දිලයෙන් හිත සැබස් කරගෙන ඊළඟට 
මාධි වශයෙන් ඝහිත නැන්පත් කර ගන්නවා. සිත එක අරමුණක තබාගන්ට 
පුලුවන් ශැන්තියක් ආතිකර ගන්නවා. එබළු සුද්ගලයෙකුට අන්න අර 
නලින් කියාපු තැනැත්තාට වඩා අර චේතනාව නරක පාන්නට යනකොට 
ංහාම් ඒක නවන්ත ගන්න පුළුවන් ශක්තියත් එනවා සමාධිය සා. 
ඊටන් වඩා ගැඹුරින් මේ කුම්වේග වලින් මිදෙන්න පුලුවන් ශක්තියක් 
ඇතිවෙන්නේ ප්රංදා්යවෙනුයි. ප්රතාකෂ වශයෙන්ම ලෝකයේ යථා සවභාව්ය 
අවබේරේ්ධ ආරගෙන ආමය ලේ කියලා ගන්න දෙයක් නෘ. (0(9/?5,:7න 
නියෙන්නේ අනාත්ම නන්්යවයයි. මේ සංසාරය මුළු මහත් පංවැන්මම 
දුකක්, ඒකට හේතුව තෘෂ්ණාවයි. මේ තෘෂ්ණාව නැති කළ තැන නිවනයි. 
මෙකට උපකාර වන මාගිය ආයි අෂටාංගික මාගියයි කියලා මේ චතුරාය 
සන්යෲය සිළිබඳ අවබෝධයයි. ඒක නමයි ප්රඥාව යලා යන්නේ, 

අන්න ඒ ප්රඥාව යම් කෙනෙක් ආ] කර ගන්නා නම් ලෙක!තර 
වශයෙන්, ඒ පුද්ගලයා පළමුවෙනි තඅපවයෙන්, සෝවාන් :925වයෙන්, (4 22 ($” 

28, 
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චතුරායා1 සන්යෲය අවබෝධ කළා නම්--ඒ %ැනැ:4/%0ගේ වේනනාව සිළිබඳ 
විෝ॥ වෙනසක් සිදුවෙනවා. ඒ වෙනස කොයි තුරම්ද කියනොබ් ඒ 
හැනැන්ඳඇරගෙන් සොරෙොන්නේ නෑ අපායගාමී අබුසල්,. ඇන් සාමානායෙන් 

කෙනෙොඉට එක සුළු මොහොනනා අ1ඹිවන බරපතල සාසි සිතුවිල්ලක් 

නිසා අපායට ශඝන්න එඋනහඹ පුලුවන්, ඒ තරම් ආයානක විදියයි සසප 

ප්රවෘත්තිය, මේ සිතු කොයි කරම් වේගයෙන් ගිඝ්රයෙන් ගමන් කරනවාද 

නියණඝෞොන් ලෙඛයේ ඝි: ම් වාහනයකට, කිසිම යන්තුයකව, සමාන 
කරන බැරි තරම් වේගයකින් මේ න. 

ක්රියා රන සිත ඵෲ මොහොතකට නර ත්තකට යොමු උභනොන් බඳු 

ආබනගනේ පිළිබද තහන! වහන්සේ කෙතෙක් | ළබදව යම ණකියි වැරුි 
සිතුවීම්ල්, වැරදි චචනයක්, වැරදි කියාවක්, කෙරුනොද ඒ ඈඟණි 

කල්ප ගණන 2 ිර්යේ සැහෙන්වට. අර් ඉනාමත් වෝගයෙන් යන වාඝභනයක් 
දාලා බොහොම දෙනෙ?? බොහොම සගුටු වෙනවා. නමුන් ඒසෝ ඊය දුරාට 

සියෙන්නේ මහා වෲල වගකිීමන්, ඒ වාඞහනය ඕන හැටියට නවතන්* 
ගන්න පුළුවන් ඒ යන) ම රියට තැත්ක්ම, වෙන නොයසෙබුන් අද 

සාදු කමි අයෙනවා න, නොයන හසා නාද තුන 

පන්වෙනවා. අන්න ඒ වගේ මේ ඝි පිළිබඳවන් අුදුපියාණෑන් වහන්සේ 
දක්වනවා අර ශගීිඝුගාමී සව්යභාවය නිසාම සමහර විට නරකුව යො 
ම එහි බරපතල විපාක විඳින්ට සිද්ධ වෙන බව, නමුත් අර 

සොවාන් පුද්ගලයා :% නතර ඈආරගක්තා තරමෑ් දුරව, ඒ ෂක නතර 
කාර්ශන්නු ශුකුතිය නි්යඟා, අර ඝන්ය අවබෝධය -ප්රක්හාව -නිසා, සෞවාන් 

පුද්ගලයා මුළ ඔහ් සංඝාර පැවැන්ම ජාති හතකට පමණක් සීමා කරලා 

ඉන් ආදෙනවා. ඒ හියන්නේ නවන් න් චර&ී උපදින්නේ, එසමණෑත් 

නොවෙයි ඊළඟට ඒ සිඩවනේ අතිවන වෙනස කොයි නරමිද 28:යැ:50 අර 

සංඝාඝායදීවයි 4ායලා ආ3යොුන ආ:න්ම සංඝාව,, ආත්මයක් නබෙනවාය කියන 

හංඟහිව, ඒ වැරදි සිතුවිල්ල, ඒ ඇැනැද්තා තුළින් ඉවත් වෙනවා. ඒ 

මිත්ර කුදු නයා. සෝවාන් අඡව්ය ලබාගැ[ආඈෲ පුද්ගලයා, සංඝාරයේ 
තවදුරටත් ආ: වරු සමණාෘෑ් ඉපදීමෙන් බාන සහනය පමණක් නොවෙයි 

ඒ නැනැන්නාට අපාය ගාමී සාප කළ&ී ආර්න්න බෑං. මොකඳ හේතුව? අර 

සිතෝ අං 2... ඒ ක්න්නිය ඉළන්, ඒ 
වගේම අර ඝුාව කුළින්, ඒ :ඞැනැනත්තා රන කණි්වල බංඳීම අඩු 
වෙනවා. ඒ හඞ සිළිබඳව ඇති වගනීම අඩුවෙනවා. අපි නලින් කිව්වා 
කමණියැන් කරන්න ගන්න වගඟනීම-කණ&ියකට ගන්න වගහීම--අනුවමයි එහි 
විපා විඳින්ව වගැෂීිම ගන්න වෙන්නේ, එතහොට අර ඇඩඬිව් මමය 
ආ) කියලා ගන්තූ ඒ ආඈෂටිය සර යම් කෙනෙඹුවට && ලය 

අපෟය ආදී බැන් වල විසා විඳින්නට සිද්ධ වෙනවද, අන්න ඒ නාෲරව්ය 
[4 

අඩු වෙනවා අර සෝවාන් සුදගලයාට අර අවබෝධය නිසා. 

2.89) 



74 දන දේෝඛආය 4. 

ඊළඟට ඒ වගේම මයි සකදාගාමී අනාගාමි වෙනකොට, සකදාගාමී 

පුදුගලයා නව එක විරයි මේ ලෝකොට එන්නේ, කු පුද්ගලයා 

නැඳි නා සමයි මරාගක් (කි. බුහ්ම ලෝකයේ ඉපදිලා එහිදීම පිරිනිවන් 

පානවා, රහනන් වහන්සේට මෙයින් සස්සේ නැවිතන් උත්පත්තිබක් නැහැ. 
නමුත” අර වියේ සැම කොයිතරම්ද 48123: අවයධවමව වේදනීය 

නා වරද මා යම කිසි විසාකයක් විඳින්නට සිද්ධ වෙනවා. අනින 

ක8&ව(3න් හෝ වමේ ාලයේ මේ අිංවිතයෙදී රන ලදා යම් යමි නා) වලින් 

හහ අන්න ඒ අවයධවහ වේදනීය කියලා කියන ලෙලොවදීම සමිණාස් 

විඳින්ට වචන විසා විසින්නට සුද්ධ වෙනවා. එයින් අපට පේනවා ඵෲ 

නකින් කමය කොයි නරම්ි බලගෲණෲ දෙයක්ද ණයලා. බුදු රහණනුන් 

කා ඒවායේ විප්යක විචින්ට සිද්ධ උනා, අනි්යා ඉමිවල විතාන 

හැටියට. කොහතෙකුප ॥ අහලා ඇති ඹුගලන් මහ රහතන් ව්යන්සේ &। :$ර 

සෘදරටමන් ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් නුමුත් අර හොරු පන්සියයස් 
විසින් මේ ස්වාමින් විනක්සේණේ' ඇවි කුවු කර්පා අඩිසා ානයේ පිරිනිවන් 

ණන්ට සිද්ධ උනා, මොකද ඉතාමත්ම අංතා අනිතයේ මව් පියන්ට ඒ 

වගේම වධ සිංසාෟ කරලා මරලා නියෙන නිසා. අන්න ඒ අනුව හිතා 

ගන්ට පුළුවන් මේ කමී්යේ භයානක ම එකු පැත්තකින්. අනික් අනාට 

ස ණඤ්ඛ කිමක්කසේ '් කමයේක් 'බදුමට බුදු සිය්යණත් වහන්සේ. ඉද ක්ඩා 

වදාළ වමේ පුදුම මාගණියයි. මේ ලෞෝෝෝසායේ තිබෙනවා චකු දෙකක්, කම් 
විකුයයි ධම් වක්රයයි යලා. මේ කම්වකුය නමයි ලෝකයේ නාවන 

භයානනා අන්දමින් ශයාත්මකා වෙන්නේ. ඒකට අහුවෙන කිසිම ස්යඅච්යෙකුට 

බේරීමන් නෑ. ඒ කම් යන්, යමි යම් ආනාරයාකව කමි නාරනවාදු ඒ 

විදියටම භයානක අන්දමට විපාක විඳින්නට සිද්ධ වෙනවා. නමු බුදු 

පියාණන් වහන්සේ දක්චනචවා ඩම්වත්රය. අපි කපින් ප්රකාශ කළ ආකෘරයට 

මේ ආයා අෂටා:ා:%2 මාගියේ ගමන් කරලා අබසල්වලින් ඉවත්වෙලා 

සල් මාගියේ ගමන් කරවණින් ඊළඟෙෞට ඇය වචනය ශූලයෙන් සකස් 

නාර්ගෙන, සිත සමාධිමාන් කරගෙන ඊළඟට විදශිනා පුහාවෙන් මෙ 

ලොකයේ යථා සවභාවය දුවුවා නමි මේ අනාත්ම නත්න්වය -- අනින, 

දෑ, අනාත්ම, කියන ත්රි ලක්ෂණය න්ද අවබෝධ ර්ගන්නා 

නමි පළමුවෙනි මවි්ටමේ සෝවාන් නරඹින්,-ඒ පුද්ගලයා අර න 

සප් වලින් මිදෙනවා, තව හ් චල්සි උපන්නෙ. ඊළඟට විදියට 

හා සුමයෙන් යානා රහඳන් වහන්සේ මේ මුළු ! න කමන් 

පැවැන්මම ළවර කරලා ඒ උතුම් නිවීණ අවබෝධය ලබනවා. 

අන්න ඒ අනුව මේ පින්වතුන් කල්පනා කරන්ට් ඹන, එනසෞට ඉම් 4 
නාය කියන එක වේකු මේ න න්ග පද] පෲ! වල න බෙන ය ණා. 

2:7() 



4.3 ආඇආන' ආආ දාණී ඇන 

ස 4 2 නැතිනම් අනිශයරසනනියෙන් මවාපාපු ද්ඩල් 

20, එහෙම හිතන්ට නරකයි. මේවා මහා ආශ්වය!ාව්, නමුත් සෲායි. 

මොකද මේ විශ්වයේ සචනින ධවිනාවල්, අපිට පේන දෙවල්, සමහර විට 

පොඩි හැටියටයි පෙනෙන්නේ. මේ අභස දිහා බැලුවහම සොඩඬඩි නරා 

පේන්නේ, පෞඩි නරූු ඇැට. විද්යාඥයින් මේවායේ නියම් ප්රමාණය කියන 

(97:10) ) අපිට නර සේනවා, ඒ නර (ණෲා ලම ලගවල් අස අවට අයෙන්නේ. 

|, තරුවක පුමාණය, අහභහසෙඩි පෙනෙන මේ හළ, හළේ ප්රමාණ 

අර්යයාගේ පුමාණාය විද්යාඥයින් කියනකොට අපි විශ්වාස කරනවා, ඒ 

අල විද්යාඥයින් නිසා. ඒ වගේ අපිට සුංචි භාටියට සපසෙනෙන දේවල් 

ඇත්ත වශයෙන් කොයිනරම් විශාලද? කාලයන් අවකාශය! පිළිබඳව ඒ 
44 

විදියව බුදු පියාණන් වහන්්සේ වදාළ කාරණා හිබනසකොට සොනෙකුට (7 (ඒ 

ලොකු සංවේගය ඇසුවෙනවා. මේ නුරම ලකේ මමී තුරුම විසාල 

අව්යාෲයහ අපි මේ සත්යවයන් හැටියට "ආඇරර්ණ් ආමැන්තරලා ආයෙනඩා 

නේද ?* වමේ සංසාරයේ මුලක් පෙන්නේ නැන කියලා බුදු පියාණන් 

වහන්සේ පුතා රා &බෙනවා. වතුරාය$ සතය නොදංණීමෙන' 

සන්පව්යා අවිද්යාවේන් වැසිලා තණ්හාවෙන් බැදලා මේ සංඝාරයේ ගමන්කරපු 

කාලය බුදු කෙනෙකුටවත් කියලා නිම් කරන්ට බැහැ කියලා. ඒ නරව 

කොනක් නැහගෙයි, කියලා නිම කද්න්ම බැහැ, කියලා. ඒ නරඹ් මහ පුදුම 

විදියේ නොනෙතුට සංවේගය ඇණගිවෙන විදියේ 1ත්යව්යක් බුදු පියාණන් 

වහන්සේ ඕතු කරලා දෙන්නේ. ඒවා ගැන විශ්වාස නොකළත් අර විද්යාඥයින් 

ඇාරහ්ය වි්යාහයින් කියන දේවල්, අනික් අය කියන දේවල්, ලොකුවට 

අසි ප්රාණ කරනවා, මෙවා මේ මහා පුදුම දේවල් භැංටියට. ඊට වඩා 
1. 

පුදුම දේවල් බුදුපියාණන් පුකාඹ කරලා සිබෙන්නේ මේ සංසරය පිළිබළව. 

ඈං4ත ! වශයෙන්ම ඒ බාණනිර දේවල් ගැන අවබෝධය, ඒ පිළිබඳව සෙළිකරල 

යෙන දෙවල්, බොහෙඩ්ට ලෙ; යා යොදෘගන්නෙ අකුසල් පැන්නට, නව 

වන් පංචශාම සමීිපඝ්තනියට නැඹුරු වෙලා මේ ලෝකය වශගානර ගැනීමට, 

බුදුපියාණන් වහන්සේ පුක්යාෲණ ඝාරලා නිබෙනවා. “තන සා 

ලොකවඩයධණගෙ" කියලා. ලෝක වගාව නෙවෙයි කූරන්ව නිබෙන්නේ 

ලරඛුයෙන් ආද්ම්යි, මේ සංඝාරයෙන් දීමයි. අහ්න ඒ සංසාරයෙන් 

මිදීමට උසකාර වන ටීනා නමයි බුදු පියාණන් වහන්සේලා ප්රකා කරලා 

&බෙන්නේ මේ ධම්යෙ, ඒකට මයි මේ ධ් චක්රය නියල්ය කියන්නේ, මේ 

50% චනුයේ බල බිඳින්න පුලුවන් ධම් වක්රයෙනුයි. ඒක නිසා අපි 

අල්ඝනා ඈරන්ට ඕන, ඇත්ත වශයෙන්ම න ර්තයාකා්යඟ පුණ්න නාර්ලා 

බලන්න ඹින න රණ සංඝාරේ කමි චක්රය කරණවමින් 

යනවද, එහෙම නැතඟ්නම් අපේ චිත්ත සඝනත්යනය තුළ අර බුදු පියාණන් 

251], 



/.් වන දෝආල් 4.4, 

වහන්සේ ප්රකාණ 5) ධෲ) චක්රය කරවන්න උත්සාහවත් ( වෙනවද කියලා. 

ධම් චෘත්රය කරකවනවා කියලා කියන්නේ අන්න අර කලින් 6 බව ආකරයට 

නමන්ගඹේ :41/ඟබ)) සනනානය ඇණ්සන් නර ගැනීම සළහා ය වචනය 

ගිසමවා ගැනීම් වශයෙන් ඒ ණීලය -පංචණීලය හෝ මේ පෞය අටසිල් හෝ 

තවන් දුසිල් ආදි වශයෙන් බොන යම්කිසි ශීලයක් ආරම්භක වශයෙන් 

තනුමන් සමාදන්වෙලා එදිනෙදා ඒකා හරියාකාර රකින්න උත්සාහ 410ඊම, 

එයින් ඇතිකර ගන්න, කය වචනය සංඝුූන්කර තණ ලෑටධබෙන, ඒ 

විවේකය (ඉළින් ඊළඟට සමාධිය ~තමන්ගේ [33:21 යඹ් යි නාආටආනංක්, 

මනි සිතිවිල්ලක් එහෙම නැත්නම් ආණ්වැස ප්රාණ්ඛාසයව (390 යෞදණ 

ආනාපාන සතිය, අශුහ භාවනාව, මරණ සඛබිය ආදී යම් කිසි භාවනා 

කණ්ස්ථානය:ත් තුළින් මේ දුවන සිත එකු සිතුවිල්ලක රළවා ගන්නට 

උන්සාහවන් ' වෙන්ට ඕන. ඒක තුෂින් ඇතිකර ගන්න ය මොධිය සිතේ ඇන 

මුඵ මහත් "න නාද සිළිබඳව නමන්ට අවබෝධයක් ලබා දෙනවා. මගේ 

ඹඞුහේ මේ තුරම් ශුක්ෂියක් නියෙනවා නෙද, මම මෙහෆසෙන් කල් මේ 

භෝරුම් න්නේ කෲ මේ ඉතා 04 කෞවසණිනුයි මම වැඩ 3 4£!:3(30 

අඩබොෝධය එනවා යමි කිසි විදියකින් සමාධියක් මතුකර ආන්න පුලුවන් 
( 02217 80 |.) 8) - 

ඊළඟට එනනිනුත් නවසනින්නේ නෑ. මේ සිත නැන්පත් තර ගන්නේ 

මොකටද? මේ මගේ ජීවිතය පිළිබඳව, ලෝො?ුං සු සුබඳව, යථා නනඅඩය් 

ලො කිනම් කුරගැනීමටයි. මේ සංඝාරයෙන් මිදීමටයි. ඒකට උසනාර වන 

මුලික කාරණය බුදු සිය්යරණන් වහන්සේ වෲඈරායය් සන්යය නමින් දක්ඩලා 

තිබෙනවා. ඒ දෙවිදේවනාවුන් බූුහ්මයින් ඇ%එ මේ සැස විඳූනවා කියලා 

කියන සන්්යවයින් අතුළු මේ මුළු මහන් ස ාාකුෂ්මි නන මොනද ඒෲ 

දුකුන් වන්්නේ? මේ හැම දෙයක්ම අනිත්යයි. කිසිම දෙයක් නිතා වශයෙන් 

තුබාගන්ට බෲ. යමක් ය බය, ඒ අපර්ලෙන (ව්භාවය 

නිසාම, න වපෂාතූ දෙනවා. ඒක දුකක්, ඒ දුක් ස්වභාවයේ ඇති වෙනස්වන 

දෙය මමය මගේය මණ නුරින්ෂණ වාග්යනති, කබා ගන්නට බැරි, 

බමුණන්ට පාලනය ආර් ගන නොහැකි නන්පඡවයත් ලෝකයෙණ් 1%"ොනවා, 

ඒක නිසා අනිත්ය දෑඛ අනාත්ම ද යලා බුදු පියාණන් වහන්සේ දන්ව: 

විදුළ: මම හින් ලෞකලෙ ය 2 0 ගුද 0 

බලනකොට, නුවණින් කල්පනා කරන නසොනෙකුට්, මේ ලංකුණු දකින්ට 

සුලුවන්, ඒ න ඇකීමවට පුළුවන් ඇසක් ඇති තර ගන්ට උන්සැාහ වන් 

වෙන්ට ඕන. ඒ ඇසට යන්නේ ද්වය කියලා. විදිනා යල: 

හියන්නේ විනිවිද දෑකීම. දැකීම සඳහා ලෞරකයසේ ආනෞොෞලයෙනාන් උපනරණා 

මේ කාලයේ ආඅනිසදව්ලා නියෙනවා. ඉනාම කුඩා ළළේවල් (3024 කරලා 

2 (; 102 



ය් 
.,£ [4 2 ඒ. ඒෆ% .! 45 අආන/ ආණුචි ධම් දෝනා 

| 

දකින්න සුළුවුන් අංණු දක්නයන් තිබෙනවා අන්වක්ෂණ කියලා, අන්විණාණ 
යන්ත්ර, ඊළඟට දුරදන්න හැටියට නියෙනවා වන් යන්තු. මේ හැම 
එකක්ම යම් 88 බාහිර උසකරණ මගින් සාරන දේවල්. නමුත් මේ 
විදශීනාව කියන එකු තමන්ගේ චිත්ත සනතානය සිරිසිදුණර ගැනිමෙන් 
අර් බුදු පියාණන් වහන්සේ දක්වා වදාළ ආකාරයට මේ ලෞරකයේ යථා 
ස්වභාවය දැකීමයි. අනත්ත ඒකට උපකාර වන දේ තමයි ලෝකයේ 
ඇඟිවීම් නැතිවීම පසසෂය ගැන නිතර මෙනෙහි කිරීම්, හැම කෙනෙකුන්ටම 
තුම තුමන්ගේ ප්රමාණයෙන් ආරන්ට පුළුවන්. අපේ ම අංය්වාස ප්රශ්වාසය, 

, අපේ මේ ශරීරයේ හොටවස් ඇ!£ි වෙලා නැතිවෙන ආකාරය, මේ ආහාර 
පාන හැටියට ගන්න දේවල් වලව යන අලදසාව. අපි මේ නොයෙකුත් 

5ාප්පුවලට ගිහිල්ලා ගන්න වටිනා ඇළුම් පැළදුම් ආදී දේවල් වලට යන 4 097 

:(අ දසාව. මේ හැම දේම ~-අපසරෝ මෙ කුඩා දරාවන්ට, ඉතාමන්ම 

හුරතල් කරන දරුවන්ට යන කල දසාව, ඊළඟට ඒ අය කුම ඉත්රමයෙන් 
වැඩිලා මහළු වියට සඳා වෙලා හැරණිටි වලින් ගිහිල්ලා අන්තිමට නාංචිතන් 

අර කුඩා දරුවා ඔසවන්න වගේ මහළු වයසට පත් උනහම ඒ ආන්තලා 
෴ ද 

1] මුනත්තලා වෙලා ඔසවන්නට සිද්ධ වෙනවා. 

ඒ විදියේ තඅවයක් ලෝකයේ නිඛෙනවා. ඒවා ගැන නිතර මෙනෙහි 
කරන්ට . ඹන. ඒ් තුපින් තමන්ට පෙනෙනවා මේ ලොෙදරකායේ යථා අවභාවය, 
මේ සංසාරය සිළිබඳ යම් කිසි හලකිරීම:2! -අල්යිර්ම යන වචනයට. 
බොහෝ දෙනා කැමති නෑ -නමුන් මේ සංසාරය සිළිබඳ යම් ප්රමාණයසනාට 
කලකිරීමක් ඇතිවෙනවා නම් ඒ ප්රමාණයට අර 28යපු විදණීනා ප්රඥාව - 
අර ප්රඥාව -දියුණ වෙනවා, සංස්යරයෙන් මිද්ම්ව පුළුවන් ඝෲන්තිය :ෲමෑ 

වහන් වෙනවා. අන්න ඒ විදියට විදශිීණාව වඩල අණනායේ ඒ තුළ මු 1 ණූ 

උපාසක උපාසිකාවන් ඉමන්ලඹේ ජීවිකාව කොයිතරම් දිළිඳු උනා 
සකඝොයෲර්ම් ඉආ:4/ උන්, ධමිනුතාලව ල්පෂනා කුර&න' ආමන්ගෙ 

ශුඝ්ති පුමාණයෙන් ශීල ආඅමාධි පුලා වඩිලා වෙනසත් 000 ((51320311%ර 
මාගි ත්අවියන් සච්ය - ා& ඈගේ ආඅවෙස් වලදීම -සෞෝවාන් සකදාගාමී 
අනාගාමී අරහත් කියන ඒ ඇැන්පව පච ලබාගන්ඳදු බව ධමණීයේ කන් 
වෙනව ටං 

අන්න ඒ:5 නිසා මේ පින්වතුන් කණීය සිළිබඳව මේ තරම් අංආුවෙ 
මෞකවද මේ කුමියෙන් ඕමිදීමටයි, මේ ණයෙන් ිද්මව නම් උපකාර 
වන්නේ ධමිය බව මෲකනා නියාගෙන එතුතරට අද මේ පෙරය දවසේ මේ 
පින්වත් පිරිස ආජීව අවුඨමා්යා ඹිලය කියන වටිනා & අයත් (09016 
වෙලා මෙහෙත් වේලා &) ධණියට £:5 යොදලා ධ£& ඝාවණය £$6ළා. ධ& 2 0, * 

,”॥ 1” *") 
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72/ ආ අදණන්ය 46 

ශුවණමය කූශුලය කියන්නේ අපෙ ඞෲ බුළු න 2 වංඩිමක්. 
මේ වැඩීම අපි වචන වශයෙන් තියනවා නම් මේක දක්වන්න පුලුවන් 
ශ්රදධාවෙන් සිත වැඩුනා. ලොකු ශ්රද්ධාවක් වයි මේ පින්වතුන් මේ 
ථානයට පැමිණියෙ ධමණිය ඇසීමට, ඊළඟට ඵ් ශුදධාව අනුව මෙසසොදත් 
වේලාවක් මේ නිකම්ම පොළවේ මෙහෙම ඉළලගොන ඉන්න සුළුවන් යම්කිසි 

විර්යයස!--ාා4හොාම ඝරි මම මේ ධම කන් බරන්ට &න 1:53 

් ඇණිව් විරි්යය:2- අකර ගන්නා. නා) සිනොඩ් ඇනිවුන 
'හඅවියෑඞ. %ද්ධාව, වීර්යය, ඊළෲණට  මිශ්රවණය ආරනණණකයකොාොට වචනයද 

න ක යමි කිසි සතියක් සිහිය යෙදුවා. ඊළඟට ඒ සූගිය 
බොහෝ වේලාවක් යොදනකොට පැයස් පමණ වෙලා කෙනෙකුට යම් 
කිසි ප්රමාණයක සමාධියක්, සිතෝ එකග කමෑ් ආංගිවෙනවා. ඒ එනකම 
නුෂින් තුමන් ඇසූ දේවල්, තියවූ දේවල්, නැවත නංවනන් අසන්නව 
ලැබුනත් ඒවා පිළිබඳව ගං&ුරූ වැ: වහීම් ඇනිවෙනවා. ඒකටයි පුභාවකියලා 
කියන්නේ, ඹය විදියට සදධා විරිය සි සමාධි සක්ක්ෂා නියලා කියන 
& 023) ධා (& 23 50: ර් 132 2.) 2) දිය ධී ඈ 0106 ඬ &) (3 ඹි (0 (8) පූ (8). ණා (3 "(2 9. 22, & 

නමැන්ගේ බත ඝන්නාන වැල ඇැන්පත් කරගන්ට අවස්ථාවක් ලැබුණා 

අියලා ඝතනුවූ වෙන්න ඕන. 

එනකොට අද මේ පින්වන් පිරිස තමන් මේ ධම්යට යසෙොමුවීම නුළින් 
ඇනිකතරගන්ෂු ශක්තිය මේක අනාගතයැබව තුබන්නේ නැනිව් මේ ජීවිතය 
තාළදී්ම බවත් මුවහන් කරගැනීම් වශයෙන් එදිනෙද්ය ජීවිතයව ළංකර 
ආන්චව ඕන ධම්ය. මේ න බාහිර ආර්ථාන දේවල් මෙවා බටඹිර 
රටවල් වල කෞෂොෙකුඳ/ දියුණු කරගෙන සමැදධිම උනාට ඒ අයට 
රිලා න ධආ&යේ යූ ඔනුෂණායින් මේ නරම් ධනය 
රැක්කර් ගෲ: ඒ බටහිර රවචල, । වුන් . පිස්සන් තක්යවයට සංඝහවචෙලා. 
මන්ද්රවාව, රෙන්න තුම්: න න න. පතන්න වලට පන්්වෙලා, 
දන් ධමිය සොයාගෙන එනවා. අපේ රවේ මනුෂ්යයින් ඒ වෙනුවට අපේ 
මේ ධමිය පැත්තකුවට දමලා අර ියාපු බවසිරින් එන ඒ තත්ත හොයාගෙන 
පරිහානි මුඛයට ගමන් කරනවා. අන්න එබළු යුගයක මේ නුඩණාං&ි 
පින්වනූන් අද දවසේ මේ පැය යෙදුවේ නමන්ගලේ වෲ සන්තානය ධම්යෙන් 
පෝෂණය කරලා සංසාර දු:බයෙන් මිදීමට, උතුම්වූ නිවණ ධර්මය 
ප්රත්යණෟ කර ගානීම්ට තුමන් තුළ සතියක් ඇ/ගිකර ගැනීමටයි නියලා 
හිතලා සතුවුවේන්ට් ඕන 

ඇඈණන් නෘල්පෂනානර ගන්ට ඹින විශෝෂයෙන්ම මේ සිංහ්වනූන්ට මෙ 

ධමිශ්රවණා ආනිසංඝයෙන් අනාගතයේදී නව මේ එවිතයේදීම &ූලළ, සමාධි, 

2.0).4 



ෂු ! [ රස අද 0970 
4 / ආආනා' 22-4%(2 ආ) දේශණ්ය' 

ප්රසා වඩල්ය හැකි 94 ඉක්මනව සෝවාන් සකදාගාමී අනාගාමි අරහ! 

කියන ණාගිඵල සප්රැනිවේධයෙන් උබුම් ඳූ අඹා මහා නිවනින් සැනසෙන්නට 1202 
1.4 

ශක්නිය බලය ලැබේවා ණයලා. ඒ ප්රාර්ථනාව තුබාගන්ට ඕනෑ. ඒ 

වගේම අස මේ ධම්දේශනාමය ධ් ශුවණාමය වශයෙන් අඹ කරග: ැ්න] 

කුශල සම්භාරයයි අසි ඈන් ලෝකයාට බෙද්ය දෙන්නේ, මෙ සින්වල 

වරිනාතම් දන්න අය සිටිනවා, අපඡේ මේ ඝසාමානාා ලෝකයා නොදත්තනුන්. 

ඒ? දවෲ බ්රහ්ම මණ්ඩලය, ආආාසනාරක්ෟෲ5 දිවාබුහ්ම මණ්ඩලයඝත් මේ 

. ාථානයට අධිශෘෂිත යම් තා දෙවි දේවතාවුන් 3ි)නනම් ඒ හැම 

දෙනාමනත් මේ අප විසින් පැයක් තුළ රැඟ් කර න්නා ලදු ධම් දේශනාමය 

ධම් ශුවණමය කූලය අනුමෝදන් වෙන්වා. අනුමෝදන් වී ඒ පැතූ යම් 

බෝධියණින් උතුම් වූ අමාමහ නිවනින් සැනසෙන්වා] ඒ වගේම අපට 

ාසනයවත් ආරෂඝ,ච සළසන්වා| සියන ප්රාර්ථනය අ) කරගන්ට ඕන. 
[1214 

ඒ වගේම අඩවිවියේ සටන් අඅනිව්යාව දසෝවා වූ යම්තාක් සනඥියෙෝ වෙත්ද 

අපසගේ ආේයණිය ඝාතින් අ%එ, ඒ ඞගැඹ නෙස් අපගේ මේ ධෟ&;) 

දේශනාමය ධදී ගුවණාමය ලය අනුණේෝදන් වී යම් දුගානි තඅව්චල 

ඇහ! එයින් අප්මදී' සුගනිනතඡව වලට පත්වී ධම්මාගීයේ යමින් සෝවාන් 

සදාගාමී, අනාගාදණී, අරහන් නයන ඒ මාගිඵල පුංචිවේධයෙන් හෙ 

එහෙම නැනපන්නම් නමන්ලේ ප්රාර්ථනීය බොධියකින් මේ අ ඈ රචූ 
සංඝාරදුකින් අන්මිදී උතුම් අමාමහ ණිවනින් සැනසෙන්වා| එහෙම ප්රාථිනාව 

අනතා කරගෙන ඇන් ඒ ශාරා කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. 

।॥ 0 කැ මල. 5 18 1401((2% ,” 15 (1 [1 1: ॥ එනතාවිනතා චී අමෙහහි..... 
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'ගමොා නස හගවසේෝො අර්ගශනොා සමණ සමෲද්යාආණ?' 

මනො පුබබංගමා ධමමා  මනොරටාධා] මනොආයා 

ඹතසා ඩෝ සසමනතෙතන න හාක්ඝයනති වා කරොති ඩා 

තන නං සුමාන” ~~ ඡායාව අනපාසනතී 5 

- අම වආ, ධ&ආසංද 

සැදැහැවත් පින්වතුනි, 

බූදු කෙනෙක් ලෝකයේ පහළ වීමම සිතක ඇති ප්රානිභාය0 ඇක්නිය 

පෙන්නුම් ගෞොරෙන "9860 ක්. හිඟ (7) ෂෂ සිසි බානි පහන් බෟවි, 

උපරිම මව්ටම, අසට දකින්නට පුළුවන් වෙන්නේ තථාගත සම්මා සම්බුදු 

රජාණන් වහන්සේ කෙනෙන් තුළින්, ඒ වගේම, ඒ . වගේ බුදු පියාණන් 

වහන්සේ කෙනෙත් ලෝකයේ පහළ වෙලා, ධඞ්ය දේශනා කරන්නෙත්, 

අසේ සිත දියුණු කර ගැනීමට, සිරිසිදු කර ගැනීමට, පහන් කර ගැනීමට 

මෲ සෙන්වීමටයි. මේ ර්සයෙන් මිබ්බ කියල අහිහන මේ ඝසංසාර 

විමුක්තියට, සසර දුක්න මිදීම කියන මේ බරපතල වැඩේට, මේ ඔහා 

වැඩ පිළිවෙලට, මූලික වන්නේ අපේ හිතයි. මේ හිත පයේ පනතට ආර්ගන ඩී - 

චෙන විද්යාන්මක උපකුම වලින් භොවේෙයි -මේ සංසාරයෙන් මිදෙන්න 

පුළුවන් වෙන්නේ. මේ අපේ හිත, පටු වෙන්නේ පුළුල් වෙන්නේ, ඒ වශේම 

පංචි වෙන්නේ, ලොකු වෙන්නේ, මේ වෙනස්කම් සිද්ධ වෙන්නේ, හින 

ගන්න අරමුණ අඟුවයි. ඒ බව බුදු සියාණ්ය ් / වහන්සේ බොහො "තා (ල් 

චලදී උදානරණ £ ාහිතවම පෙන්නුම් කරලා දිලා නියෙනවා. අපේ හිත පුංචා 

අරමුණක් ගත්තොත්, සිත පුංචි වෙනවා, ලොකු අරමුණන් ගත්තොත් 

ලොකු වෙනව්ය. දෑන් අසි මේ මාතෘකා කළ ගාථාවට අදුළ නිදන 

හථාවෙන් න අනතු මේ හිතෝ යා කාර්්යවිය පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් 

ලබා ගන්න සුඑවන්. 

සැවැත්නුවර සිටියා, බොහොම ධනවෲ/, නමුත් ඉතාමත්ම මසුරු 

බාහභමණයෙක්, මේ බ්රාහම්ණයා කාටවත් කවදුවන් වික් දුන්නේ නං 

කියන අදහසින්, ඒ අදහස අනුව, සමාජය මේ බමුණාට නමන් දුන්නා, 

පටබැන්දා අදිනන පංබබක කියලා. අදිනන පමුඛඛක කියන වවාණෙ 

සිංහල තේරුම "නුදුන් විරු", කවදුවන් කාටවත් දුන්නේ නෑ නයන ඒා, 

"නුදුන් විරු කියලා මෙයාට නම: වැටුනා ~ මේ බ්රාහමණයාට. මේ 

200) 
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රාලේ වගේම ඒ හාලේ මිනිස්සු නම් පට්බළින්න බොහොම අ්යෂ (5 
වෙන්න ඈඇ;!&!. ඉතින් මේ බමුණාට සිටියර එකම පතුයේ., බොහොම 

ප්රියමනාපයි. සුඞභාව බොහොම ආදරෙයි, එකම දරුවා නිසා. නමුත් ඊව 
විය ආදරෙයි තමන්ගේ ධනයව. ඒසනා නිසා මේ සංව ඒ සමාජයෙ [1 1,' 0! 

ඩාරිතුය අණුව නාං්00%90ර,% හදන්න සුඳඟඬාඋනාම මේ බමුණා කල්පනා 

25,590 "දන් රන් කරුවන් ගෙන්නෙවිවොන් මේ වැඩේට ආගෙ ධානැ 

ඩිානාශ වෙනවා. ඒක හි්යා ඹමඹ& කුණිආරණය හදන්න । නය කියලා. 

පොඩි රහ්තුරන් තැලි දෙඹක් ලලා මේ දරුවගෙ කමවළණේෝ එල්ලුවා. ඉණින් 
ම් දරුවටක් ඒ විදියවම නම් පට්බැළූුනා සමාජයෙන් මේ ාණේ එල්ලපු 
ආආරණය අනුව" මවට කුණ්ඩලි" කියලා. මව -සකොඩෙොල"..ඉව්ටම් කරසු 
රානරනින් ක&00රං|ණ -:බඩු ස කන් කියලා සියන්නේ, අන්න ඒ වලේ 
දෙයක් එල්ලූ නිසා. 

ඉහින් ඔය විදියව, ( මේ දරුවා ඉනාමන්ම දුසබිත සිඅයුට ජිවිතය ආන 

හළ නිසාම වෙන්නත් ඇණි අවුරුදු දූහසය චිතර වෙනකොට පාණ්ඩු 
රෝගයක් හදුනා. බර්සනල පාණ්ඩු රෝගය, මඬි &බැං&.්& 4 විචා 

බමුණාට ගිහිල්ලා වෙදෙක් ගේන්න කියලා. මේ බමුණා යනවා පේන්නේ 

නැද්ද වදෙන් ගෙනාවා මගේ ධනය විතාශ වෙන හැටි." එහෙම 
යුලා ඒ වෙනුවට කතවළනේ වෙද්දු ළඟට ගිල්ලා, වටින් ගොඩින්-වටින් 
ගොඩින් නථා තාලෙකින්- වෙද්දුන්ගෙන් ඒ බෙහෙත් පිළිවෙලක් දෑන 
ආන්න උන්සාහ කළා. මේ මේ අව්ල් අසුවල් රෝගයට මොනවද දෙන 
බෙහෙත් යලා. මේ වේද ආහෲනවරු ඇආයන අයත් බොහෝවිට ඹය වවින් 
ගොඩින් අහන දේවල් වලව ආවාට ගියාට අියන්නේ බෙහෙල්, ඒ වගේම 

ආවාට ගියාට වෙද මහතන්ඉූරුන් කිවුවා අන්න අසුවල් අසුවල් ගස්වල 
පොනු මේ වගේ රෝගයට ව පති ලු ම බමුණත් ක්ෂය 

වමේ සොඳ හොයාගෙන ඇවිල්ලා, මෙවායින් ගොඩ චෙ )දනාමනක් කළා. මෙ 

ගොඩ වෙදකම හරී ගියේ නෘ. මෙ දන්නේ සින ආන උනා, 
උත්සන්න උනා, මේකු හෙළු සාරන්ට බුරි තනත්ත්්වෙකට වගේ සෲ! උනා 
කොහොම හරි බැරීම නැන මේ බ්රාහමණයා ගිහිල්ලා වෙදා මහත්තුයෙ ක් 
වැත්ක ශෙන ආවා. වෙද මහත්තයත් බැලුව හැටියේ පෝරුම් ගන්නා, මම 
ලේහාව බෙොහෙදන් රන්ට ගන්තොන් මගේ නමන් නරක් වචොෙනඩා කියලා. 

ඒක නිසා මට වෙන වැඩැක් ආඇයෙනවා වෙන වෙදමආනත්්තයෙඛ් ගෙන්නන්න" 
බායල්ය හෙමිට සිට උනා. 

එනයඝොට බමුණා තේරාම් ගන්නා දෑන් මේ දරුවා ඔමරණාසන්නයි 
ආයලා,. රඊළඟව ආල්පන්ය කරනවා මේ පුන්ය මංරඇහම මළගෙධ එන 
අය ද් මගේ ගෙ අං4:)ලේ' බයෙන ධනය, කියලා හිතලා &ේ මරණාසඝනන 

,3[0() 



ය් ආඥ 494) ධ් දණ 

1] 

දරුවව පිලේ, ඒ ඉ්කසොස්පුවෙ, හ සම්බ ස්ට සිබගන්මී නස්න 

යන දවසෙ බුදු න නක් වෙනදු වගේම අඑදෘසන අළුයම් 

කරලේ මහර ය ග් 2 හං] ලෝකය බලා වදූරන 

කොට වමේ මටටකුණ්ඩලි ඒ බුදු ඇසට පෙනී ගියා. ඒ මහා කරුණා 

අම්යාපනෂන් සරණය බුදුකෙනෙකුන්ට පමණක් විශේෂ වූ මහා පුදුම ඤාණය! ක. 

ම 0200 පාදන හිම දියුණු කළ ප්රඤඥ්යව, මහා කරුණාව, පිහිට කරගෙන 

බුදු කෙනෙකුට පහළවෙන පුදුම විදියේ සමාපනනියක්. । සමාපන්තියෙන් 

නැගිවලා බුදුපියාණන් වහන්සේ න්ය බිරනාලකාඛි පක න් න් පව් 

විට අනිත බුදුවරුන් ළඟ නොයෙකුත් කුස ල් නාරල ඒවා මෞෝරල ඇියෙන 

අයයි. ඉතින් කොහොම නමුත් මේ දුකඛිත විදියට ජීවිතය අවසාන 

කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්න මටටකුණ්ඩලිත් බුදු පියාණන් වහන්සේගේ 

බුදු ඇසට පෙනී ඕියා. 

ඉනින් බුදු පියාණන් වහන්සේ එදා මහ්ය කරුණාවෙන් ඒ බමුණගේ 

ගෙදුර නියෙන විදියට භික්ෂු සංඝයා වහන්සේලා පිරිවරාගෙන පිඬු සිහා 

වැඩියා. මේ ගෙදර හරියට එනකොට බුදු පියාණන් වහන්සේ ඇක්කා මේ 

දරුවා අර ගේ ඇතුල් දිහාවට හැරිලා නිදාගන්නවා. ඒ කියන්නේ බින්නිය 

දිහාවට හැරිලා නිදාගන්නවා. දැකලා බුදු පිය්යණන් වහන්සේ අවධානය 

යොමු කරවන්න 2ඉළේ, බුදධ රශුමියක්, එකු බුදු රැසක්, ඒ පැත්තට 
1 සා, 13% 19:51:55. %9.23 £3 දෙ 013! £*)(*, $%,6% (4 දෑද ” £ විනිදෙව්වා. එනසොට ඉමේ බාන්නියට ආලෝකය වැංටඛුානහම මේ දරුූචා 

හැරිලා බැලුවා. බලලා බුදු පියාණන් වහන්සේගේ රූප කාය දැකලම 

විශාල ප්රසාදයක් ශ්රදධාවක් ඇනි කරගෙන, අනේ මගේ මේ මෙඩ් පියා 

නිසා මට මේ වගේ බූදු කෙනෙක් දකින්න, රුසක්ධන කරන්න, බණ 

අහන්න, දුන් දෙන්න, අවස්ථාව ක නැහැ කියලා, ඊළඟට අන් 

දෙක ඔසවන්න උත්සාහ තළා දෞහොන් මුදුනේ තබලා වදින්න. නුමුත් 

දුවිල අවසථාව නිසා, ඇඟිලි වික එකතු උනා විතරයි. ඊළඟව කල්පනා 

කළා මට ඇන් කරන්න අශියෙන්නේ ගත පහදවා ගැනීම පමණයි කියල; 

බ් &5)න්ම, සාමානාඝ සැක සඝඞභිත මොකුත් නැසඟිව්- එහෙම පිටින්ම 

අමපුණා ඞිතාම යොදලා හිතු පහදවා ගන්නා බුදු පියාණන් වහන්සේ 

න කෙන්මු. ඊළඟට බුදුපියාණන් වහන්සේ දිහා බලාගෙන ඉඳෙදද්ම-බුදු 
1 ॥ 

පියාණන් වහන්සේ කල්පනා කළා මේ පිණම ඇන් මෙයාව කියලා. බුදු 

පියාණාන් වහන්සේ එතනින් වැඩම කළා, බුදු පියාණන් වහන්සේ 

නොෞපෙනෙන මායිමට නොපෙනෙන ඝආරීයට -වධඩිනවත් එක්කම වමෙ 

මටටකුණ්ඩලි දරංචව්යා අබුලුරිය කරල්ය -ආරණායට සන්වෙ ල්ය පංහැදුනු 

සිෆින්ම මරණයට සපන්ඩෙලා, නව්ණිසා අවාාලෙෝඝෙ බික් යොදුන් රන් 

විමානයක ස්වර්ණාභහරණ වලින් සැරසුණු දීව "වෲ සුත්රයෙක්ව උන්පත්නිය 

(ශා [. (3 ඩූ 0). 
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77 වාන දරන 4. 

ෆං ද... 2.21 සැන 

එතොට එහෙම ඉසදඅලා ඊළඟට 5 මුවා මේ ය සංම්යනයබීිය මක: හෙද 

මට ලංආ)නේ ! කියලා. ඒ වගේ දෙඩිවරු හැමතැන? ක්ම ඒ විදියට ආවර්ජනා 

හරලා බලනවා. මෟ මේ :රයට ආවේ සකෞහොමද කියලා. ඹන්න 

නශඝෞව පෙනුනා තමන්ගේ සිය බමුණගෙ මේ නතඥව්ය, බමුණා 256ේ 

නේ ම. කෲ දවලා : ඉවර වේලා හැමදාම සොහොනට ගිහිල්ලා අඬනවා. 

(5 ද 7 ॥ 0ෲ12% / රැක? ඒ; %, 113) 043 4 ෂා 2: | $8 7,” 9.) 

(9). ₹ 2ැැ 2 ! වෲ £ 1233 -., (020::),.. (මල 4! (අ (11511 ෂා දී 2 2 4 :3(:5( 2 4. බරි 410 මවි 

4 ॥ 9 0. 1₹3 2 49%:5% ය: 16 ද් ද ද1%%92) 742. ,, ෆ| 18 න් 
ද? 'සිරි ඞ න්ම 46 ॥ 74 £23-1 £: ) ම ධා 126.) 4 18 /(। ද බී 54 සී 9. 2220, 7( 4! *5,25$:.) 400 (22 : බ් 155) 28 :, බ් 

පාඩමක් උගන්වන්න ඕන ණියලා, මවටඝණ්ඩලී සවරූපයෙන්ම නමුත් 

'අවංණාංහරණ ආය සැළ බරූුණයෙ හැටියට ඒ රණසොොහොන අහට 

ඇවිල්ලා අඬන්න පවචන් ශත්තනා. එතකොට මේ බමුණා මේ දිවාපුත්රයා 

දැකලා - තුමන්ගේ දරුවගේ සවරාපසය නියෙන නිසාද දතොහෙද~-යම් ඉසි 
11 ॥॥ 

විශේෂ අංල්මකින් ඇහුවා 'මොකද අඬන්නේ කියලා, එතකොට තියනවා 
7 11.) 56" 2 ද ₹% ?' [15 ලූ "2 £:/5), ॥ [2 400. 9 න 4'5। , 44 7/' 

මට මේ රහන්නරන් කරන්ත කුඩුවක් ලැබුනා ඒකට හොළ රෝද භහෞයා 
2“% । දී ණී දැ. 1 

ගන්න බැරිකම : සා ඒ දුකින් මම මේ මැරෙන්නයි බල පොචත්තූව 

කියල, “ව් නසා ගන්නවා කියලා. එනකොට බමුණා හවා ම 

ඔබට මින නම් රන්නරන් වලින් හරි රිදියෙන් රි ලෝහයෙන් ආරි ඹබට 

ඕන කියන විදියට මම රෝද හදුචලා දෙන්නම්" එහෙම කිව්වහම මේ 

දිව්ය පුත්රයා කියනවා "ඔවට වෙන රෝද වලින් වැඩක් නැහැ ඉරයි හඳයි 

ඇඹයි මට ඹින' කියලා. එතකොට බමුණා : කියනවා "ඔය මෞඩ ළමයා 

මොකද මමේ විදියට නමාට ලබා ගන්ට බැරි දෙයක් පෲ නේ? කියලා. 

එතකොට මේ දවා පුත්රයා තියනවා" මම නෑම මේ දකින්න ලැබෙන ඉරයි 

හළයි සනුන්නේ, ඔබ පතන්නේ මීය ගිය පුතුයා. දනාන්ට නොලැබෙන 
॥ ක ද ෴ ෴ ද. 1! 

කෙනෙබ පතන්නේ. අපි දෙන්නගෙන් වැඩියෙම මෝඩයා කව්ද යලා 

අංහුවම ඹන්න බමුණට නුවණ පෘදුනා. ඒ වගේම ශෝකය නිවා ගත්තා. 

නිවාගෙන මටවකුණ්ඩලි දිව්ය පුත්රයාට ස්තූනි කරමින් ප්රකාශ කළා ඔම 

ශෞෝකෂය නිවා ගත්තා කියලා. ඔබ කවුද කියලා ඇහුවා. එතකොට 

වවා 'මම ඔබගේ පුත්රයා, අවසාන මොහොතෙ මේ විදියව සිත පහදවා 
"2: ඒ 74%, ල් ඒ 125 1: 1151 5. ඳූ 1 % ,1 (ද් (5, [1 154 ෴ "ය් ද, 

ගෙන යම් කිසි කුසල් සිතුක විසාක වශයෙන් මම මෙවැනි උන්පත්තියක් 
ෆං බී දූෆ 122 

ලැබුවා" කියලා. එනසකොට බමුණා කියනවා මම දැබකෝ නෑ ඔබ 
ක 1 ද, 101 ඝූ 2,437) 4,2% සෲ (3 දන්දෙනවා. සිල් රැකීම් න ධමිය අසන් ආාදී කිසි සිං ඇමත කරනවා. 

ක කතිළ මම් න්නාමත? දී ලැමුපවේ ॥ යලා, ඹන්න එතකෞොට් මවටකුණ්ඩලී 

( 2 ස් හිනා (ආති වැඩිය: ලිව පුත්රයා ප්රකශ කරනවා "මම බු 

! අවසථාවෙදි සිත පහදවා ගත්තා. ඒ පහන් සිනෙහි, න පැනැමුන ස කෙය, 

විපාකයක් වෲයෙන් මේ සිලි තාපෝපඡවයක් ලැබුවා කියලා. ළට 

බමුණට අවවාද කරනවා "ඔබත් තුණුරුවන් සරණ ගිහිල්ලා පන්සිල් 

302 



55 ආ ආආවි බාමී දෝරේ 

සමාදන් වෙන්න. බුදු පියාණන්වභන්සේ දැකල දූනදීල: ඞණ අහලා ඒ 
විද්යට ඒ කුසල් රැස්කර ගන්න ॥! කියලා අතුරුදහන් එනා, ඔමර්ටෲාණ්ඩලිී 

අචාෲ පුනුයා. 

බමුණන් බුදු පියාණන් වහන්සේ දකින්න ගිහිල්ල දනව් ආරාධනා 

කරලා ඹන්න ඒ ගෙදර දුන් පිළියෙල කළා. ළු । පියාණන් විහන්සෙන 

භිසෂ සංඝයා වහන්සේලාන් දනට වං! ම ළා. ඒ වය%ලේම (ලඋ 1 ආඈඅෂවිකයින් 

පවා මේ බමුණාගේ ගෙදරට පිරිසක් චෲයෙන් රැස් "නාන අවස්ථාවේ 

බමුණා දුනය සිළිගන්වලා අන් වළලා අවසානයෙදී බුදු සියාණන් 
॥! (12ය සූ (1 2 

2... 22 කිසිවක් 1.32 4,.!! [092 ₹ 

ද% .., 21 5.) (9) (න) (ශී 0011 01 *: 9544 (අ 2 ($ දි 2 ] 8: පුද් 810 )9 මු 42 4) ද්, ( [17-) 44 ද (3075) (51% 2“, 
2? 7... 1104 4? 7(2/)(0 2 71.4...) 41% 1 1) [9141 නිරි (& (*- 7. දෲ ් 8%1)15537 1, (92.1: 112, 1102 

ඈ)” ඟෘ 7! සූ 2 ෂ් |! )? % .!! [1 1, (7 [ඉ'- (19 (£ '%, !”' 255 "ද ॥ ” 17 ණි 45! ද දිවාලෝක : ම්පන් ලබාගන්න පුළුවන්ද?" කියලා. එතකොට බුදු සියාණන 
2; ද,” 5, (දද. 4. 11 [| 12 ද, 11% 12% 405 ॥,% ,'” 74" !' භූ 2 .,7. ?' වහන්සේ ප්රකාශ ශරනවා ඇසි බමුණ, නුඹේ සුතාම ඒ කාරණය හිව්වා 

(7 ද 71-34 9 1: & 2 [ය ස 1] ॥ ”। ॥ * දී දී දී ද ॥ නේද?" කියලා. මේ විදියට ඊළඟට බුදු පියාණන් වහැන්සෙම ඒ කාරණය 
14? "1 . ॥ [ෂ් ව ඇයේ % 4! 18, (ද '%(/ (ද % ප්රකාශ කළහම ඒ පිරිස අනතුර සමහර සොනෙක් සැඳෑ ඇති කර ගන්නා. 

සොයෂසොමද මේ සිතා පහදවා ගැනීමෙන් න්තර සු කරම් ලොණු 

සමිපන්සියක් ලබන්නේ යලා. බුදු පියාණන් වහන්සේ ඊළඟට අධිඝධාන 

කළා මවවෲණ්ඩලි දව්ය පුතුයා සාක් සමහම මගි ඒවා කිසල්ය. 

වගේම ඒ දීව්යාපුතුයා විමානයන් සහිතවම ඒ ස්ථානයට පැමිණිලා 
£ 

විමානයෙන් බැහැලා බුදු "පියාණන් වහන්සේට වැදලා එකනත්සසෙන 

සිටියාම් බුදුපියාණන් වහන්සේ ඒ දිව්ය පුත්රයා ලව්ාම ඒ කුළ කමිය 

පිළිබඳව කාරණා අසලා, ප්රශ්නෝත්තර වෲයෙන් අසලා, පිරිසගෙ සැ 

දුරු කළා, ඒ පිරිස එනකොට ලොකු සැෑහැදීමක් අංභිකර ගන්තා, බුදු 
7) ත් * පී 1355, දී .48,.ඒ1 1 [2 [1 ස , (ඉ' (19:20, ,/ 2: "දැ ද් 2 11 1, 16 දූ 1ක් ॥ ණය 84 යිතුරම් ණ් මුවය්යර්ව: තළ! ? & ද මැනනෙොයසා කිපී බණ ව හිතු ද කහුදදී ට 

ගන් පමණින් මේ තරම් සම්පත්තියක් ලබන්න සුළුවන් නේදු කියලා ලොකු 

පියාණන් වහන්සෙ පුසාදයක් ශුදධාවක් ඇන බර ගන්නා. ඒ විගේ, බු. 

ඊළඟට ඒ කාරණය පැහං?ද(ලි කිරීම් වශයෙන් අර අපි කලින් සහන් ඉළ 
ගාථා ධමියෙන් ඉතාමත්ම වටිනා ධ් පණිවිඩයක් ලෝකයාට £ වද්යෂළා 

ලේ £: ද 55 (2. ම දුතිය නෑ. 

' මනො කුවාංගා ධා - මගො සෙටඛධා මතනොමඉයා 

දගයා වෝ පසනෙතන - ඟෆාස්ය5තා) ඬා කරෝොජ දා 

තාපස නෟ දමති - ණායාව අනපායන්" 

13 5 41 9ද%// 3; 45 |, ඈ %,18, £ ද, කී අද 251... 219%, ” (5). ,~ € 1! 
ම 238 ඇදට නෝ, "'මරපෙෛ 5 0 සුබබංග (දී 8) ”ු, (8 $)0 - මෙ 1] (905)... (ෆා 1. )(5 6 ධ් 

ආන් ඹය මෙතන ධමම කියලා කියන ඵෲ සාමානායෙන් බොෝරනවා 
191% ඇරබ 229, 2? අද, *॥ 2.15 % 4%:% (55, ටැඩි 42 *%:*. 1 225 වේදනා, සංඥ, වේනනා, වැනි හිහේෝ පහළ වචන ධම්යන්, ඒ ආැම එකටම ද් 6 7.1. | 6029. 1 214 

203 



77 ආං ලදේආය (0) 

මනස පෙරටු වෙනවා, හිත පෙරටු වෙනවා ඒ වගේම මනස ඒවාට 

ශ්රේණධයි. හිත ඒවාට ශ්රේෂයඨයි. හිතෙන්මයි ඒචා සකස් වෙල: ඉඅයෙන්නේ, 

නිර්මාණය වෙලා ඇබෙන්නේ, මේ ඇඝපාරණය එහෙම නිස 'මනසා ව 

සසනෙනන -භාසනතිවා කරොණි වා" ඉතාමන්ම පැහැදුනු සිතකින් යම් 
සිසි පැහැදුන සිතකින් යමෙක් යමක් කියයි නම් කෝ කරයි නම් " තතො 
නෑං ඈඛමයෙවනි -අආයාච අනපායිනී එව්ට ඒ පුද්ගලයා - ඒ නාණිය :25ළ 

සුද්ගලයා ~ පිටුපස තමන්ගේ ඡායාව, සෙවනෑැල්( කාතා විපාක, 

සැප විපාක, එනවයි කියලා බුදු පියාණන් වහන්සේ ප්රාශ ට 

වදුළා, එනකොට මේ ගාථාව නුළ තියෙන න න්ථන සා තරමි ගං&ුරුද 

කියබනො ඒ ගාථාව අහල මටවෲුණ්ඩලි දව්ය සුතුයා වගේම අදුනන 

පුඛුබනා බමුණා පවා සෝවාන් ඵලයට පන් උනා කියලා කියනවා. ඒ 

කියන්නේ සමහර විව නිකායේ මෝරආා [නිබුන කුසල් මතුවෙන්න ඇති ඒ 

ගෘමාව අහ එපමණක් නොවෙයි වාද්ය දහසක් සුරණීන්ට ධමාවබෝධය 

උනා කියල්ය ගියනවා. එතන ඒ අදඅඝසස් ගණන් කියලා කියවෙන්නෙ 

දෙවියනුත් ඇතුලුව, මේ බණක් අපි දේශනා කරන කොට මේ පසෙනෙඝ්ය 

මනුෂ සයින් පමණ” නොවෙයි නොයෙකුත් දෙවිවරුන් භූත ආදී සත්යව 

කොටස් සසර දුකින් මිදීමට කැමති, නුණුරුවන් කෙරෙහි ශුදධාව ඈ, 

නොයෙකුත් සන් කොට්ඨාස ඒවාට කන්දෙනවා. බුදු සියාණන් වහන්සේ 

ධිමියක් දේශනා කුරනකණොට විශේෂයෙන්ම ඒ හැඹි දෙනෙත්ම ඒවාට 

කන්්දෙනවා. අන්න ඒක නිසා නමයි ඔය දහස් ගණන් වලින් සඳහන් 

වෙන්නේ එවයේ ආනිශංස නෙලාගන්තදු අය ගැන. 

2 "0 ද් ,෴ 1 ෴ 

එනසෞට මෙන්ණ වමේ ගාථාව ගැන අපි නල්ඝනා කරලා බලන්ට 

ඕනෑ. ඒ වගේම මේ ග්යථාවට නිදාන වූ කථා වසනුවෙන් ගත හැකි 

 පදගිය: ත් අපේ ජීවි්යපාවලට ළංකර ගන්න ඕනා. හැම ධම් සථාවකින්ම, 

හැම ගාථාවකින්ම, අපේ ජජව්තයට යම් කිසි ආදශීයක්, යම් ඝූියි ධව 

පණවඩවිඩයක, යේ ඡී 11ට ඕනෑ. මේ බණ අහනවා කියන එ ඇසීම 

ම්යතුයකින් පින් එකාතු වෙන එකෑඳත් නොවෙයි. ඒක නිසා දෑන් මෙ 

කාරක්කරිය; ~ අපව හිතාගන්න පුළුවන් -~ ඉතාමත්ම හොළ ණිදණීනයක් 
නුමයි මේ සිත හැම දේවම පුධාන වෙන බවට. අර අඳිතනත පබබාකු ගත 

කළ ජිවිතය දිහා බැලුවහම ඒ කාරණය අපට සැභංඳිලි වෙනවා. මේ 
ම මුණ කාසි සරම් සකස! ඉබුණත් සිතෙන් දුප්පත්, එයින් අපට සෙනෙනවා 

පොහොසක් වීම හෙ දප්පන්වීම ධනයෙන් සමණක් වෙන දෙයංක් නොවෙයි. 

විශාල ධනය නිබුණත් යම් සි කෙනෙක් මසුරු නම් ඒ තැනැත්තා 

හිතෙන් නිතරම දුප්පත්. මේ මදඳ' එහෙම නැත්නම් " මම තාම දුප්පත., 
ඳු 

ගේ අත් 

ඔම නාම නියම විදියධ සොහොසන් ක යො සත ද , ඒ නැගේ [8 
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57 ආන 29-45(2 ඵ් ඇඈෲණර' 

මසුරුකම නිසා හිතෙනවා. ඉනින් ඒක නිසා මේ අදිනන පුඛබඛනා බමුණත් 

අර ;නරම් ධනයක් බිබුනට මොකද හිතෙන් දුප්පත්. බොහොම 54 

කලතා ඒ වගේම මසූරු සිතක නියන අළුරු බව, පටු බව, ඒ 

5) 4 77. කාළ දේවලිනුත් අපට සෙනුනා. මෙයින් අපට පෙනෙනවා, ම 

හිතම හැම දේවම ප්රධාන බව, ඊළඟට ඒ වගේම ආනුමයි දැන්, ඒ නක 

අළුරුවීම, ඊළඟට ඒක න ව 2 ලෙවල්, මෙ;ද ස් මේක 

ඉතාමත්ම ගැඹුරින් කල්පනා කළ යුතු දෙයක්, බුදු පියාණන් වහන්සේ 

පුතා සාරලා තිබෙනවා, මේ අඳුරු ධම් සයලා කොටසක් තිබෙනවා, 

ඊළඟට ඒ වගේම ආලෝක ධදී, ආලෞකවන් ධම් කියලා කොටසකුත් 

බොනවා, 

4 හම යූ න නල ලදී "1 දෑ. 4 5 ති, 48 ”' ॥!! ॥ 26 දෲ 

£%)4&)/:19 දමෲ වික 41104) 2221 9 ඞූ 0.33) (ආද මතා 1%:3(39. දු 

෴- ඹ් 1 - ක: ॥ 

සියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ කරල ශගියෙනවා. 'නුවණැන්තා කළු ධ් 

අනතුහැර ඝුදු ධම් වඩන්නේය.' අළුරු ධණී, ඒ කියන්නේ ලෝහ, ද්යෞස, 

මෙහ, මේවා කුළු ධම්, අලෙහ, අදොස, අමෝහ කියලා කියන ඵ්වා සදු 

ධම්. මේවා ආලෝකවත් ධම්. ශුකලධම් කියලා කියනවා. මෙන්න මේ 

විදියට අපට පජෙනවා අර බමුණා අළුරු ධම් නිසා ), හින අළුරු අරගෙනයි 
2 අද 5 දෲ ! ද 5 । 2 49% 45% 4", දෙ [4 තො 02.99 දෑ 1 

තිබුනේ. ඊළඟට අනිත් අතට අපි කල්සනා කරලා බලන කොට මේ 

මළටටකුණ්ඩල්ී කුඩා අරුචා අර බමුණා නුරම් පොහොසත් නෟෘ. මැරෙන 

න්න ඉතාම දුගීව, අසරණව, 2.ෝ එල්ලපු රත්තරන් ඝෘලි දෙක 

විතරයි නිබුනෙ. බුන් අර කමම ගම් අඩා මතාම පැස සොහොමද? 

තොප න නොස එක, හින මපනාක්සුත් කථ න්නා. මකොහෞමද හින 

පොහොසත් කර ශත්නෙෝ? ඒ කාරණය ගැන අසි හොඳට ඇල්පනා කරලා 

බලන්ට ඕනෑ. සිත පොහොසක් කර ගත්තෝ ලෝකයේ ඇනි අනිශයින්ම 

උතුම් වූ, අග්ර වූ රත්නය, සිතට අරමුණු කාර ගත්තා. ලෝකයේ නියෙන 

සියළුම රත්නයන් අතර බුද්ධ රත්නය ශේෂ්ඨයි, අගුයි, කියල බුදු පියාණන් 

වහන්සේම ප්රකාණ කරලා නිබෙනවා, ඇන් ඹය රතන ඝුූතුයේ එහෙමන් 

හන් වෙනවා. 

" ,-..-, 4253 15"; 8:) 75%9 ॥। (4$ දද) ඈ දී 6, ,/ 
(4441 0) 50041 4234 710) 20, & 44 47 12%7. 

සගෙනසු වායෘං රනනං ද 6 තාං 

නු නො සමං අපඳටි නුථාගපපෙතා'..... 

කියලා. ඹය විදියට සඳහන් වෙනවා. යම රත්නයක් නිඛෙනවා ණනමී 

මැණිනුක් තිබෙනවා නවම් ලෝනකායේ ~ වමේලොව සහෝ එහෙම නැත්නම් 

වෙන ලොෝඝයාක හෝ නැණනි නම් දවා ලොක වල හෝ ඒ කිසිම 

රත්නයක් බුදධිර්තනය ~ නාථාශනයන් වහන්සේ - %රමි වටින් [3 2 14 4:5 

29) £: 121) 
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77 ආ දනය 58 

ඒ වගේම, 

' 3905044532 රතනං ම(ලාකෙ 

විපපති විවිධා පුරු 

රතනං බුදධසමං නව් 
෴ 0] ~~ 

නසමා සොපටි හආවනත නෙ' 

3! ෴ 

යලා ආශිර්වාද ගාථා එහෙම නිබෙනවා. යම් තාක් ලෝකයේ විවිධ 

රත්නයන් නබෙනවා නම් ඒ බුදධ රතනය හෟ සමාන රහ්නයක් නැත. 

එසමණාණන් නොවැ: බුදු පියාණන් වහන්සේවම පුතාණ ඈරන්ට ක්ද්ධ 
3 ල් 

“ක්න ~- ව අධෆකන අළනන්නේ නැනි නිසා තනථාගනයන් වහන්සේ ~ ඒ 

ැථාෆආන ස&මා සමිබුදු (928 34 ලයේ අගම තුදගලයා බව. 

“න තය නය හත පියාණන් , වහන්සේ පුාශ ක්කුළුා~ 

'යාවතා හදිකඛවෙ සනතතා අසා වා දුපදා ඵා වතත්යදා ආෟා නඝසුසසදා ඬා 

රූපගො ඩා අරූපසනො ඞා සණඞදනොෝ වා අසණ්යඤ්් හො චූ 

තෙවවදදදිනාආඤ්ඥ්හතනාො වා තරාගතො තෙසං අගගං අඳායණනි අර්හං 

සම යමබුදඳදෙඛධාෝ, යෙ හ් රටෙ බැල පසානතනා අගෙනහ මත සසනතතනා 

අගෙග බො සතු පසනතාතං අගෙගා විකාකො හානි 

11! ,෴ ॥ න ණා ,.4” [1 ණූ 

මහණෙනි, යමී කාක් අපා, දෙසා, සිව්පා, බුහුපා, රාජී, අරංසි, 
සුල න 2 ॥ කය රල රීම්. 3 තු කු ॥ ඈ. ණ් ෴෴෴ඌ෴බ 2. නෙවසක්ඤ්යදී නංසෑඝගී තියලා ගියන ඒ සන්්ඡව සකෞට්ධඨාණ 

ව [| 4 ॥ -4 න ෘ“ මු නෑ ._.් ෴- 4 280722*. ,, 

වචෙන්ද,, ඒ සියළුම සන්්යවයින් අතර නථාශන අරහත් සම්මා සමබුදු 
ද / 4 * ,;!5 1 23,1.6ලු ස ! ශු දේ ॥ 8 ද 0 

කෙනෙ? 6 වෙයි. 2522. යා වෙයි, මහණෙනි යම කෙනෙත් ඒ අගුදී. 11115 

කෙනෙත් කෙරෙහි සර දනා ඒ සිත පහදවා ගන්තේෝ ලෝෝේ 

අගුවූ සුද්ගලයා දසරෙහගියි. ං | අග්රවූ කෙනෙකුන් රෙ ~අග්රව වස්තුවක් 

කෙරෙහි සින ක 100 ඩිපෘකයකන් අග්රයි, හියලා ඒ විදියට බුදු 

පිසඝාණන් වහන්සේ අගගපපසාද සූත්රයෙ ප්රකාශ ඝොට ව්යුළා, එයින් 

අසට පෙනෙනවා බුදු පියාණන් වහන්සේ කෙරෙහි සත පහදවා ගැණීම 

කොයි ඉරම්ී ආනිසංස සම්පන්නද යලා. මේ මොහොගකට සින සහදව: 

ශත්නත සමණ්යන් මෙපමණ සම්පත්තියක් ලබන්නේ කොහොමද යල: 

අපි සම්භර විට කල්පනා තාරනවා. මේ කාලේ විශේෂයෙන්ම, නතුව වඩා 

ඛාහිර දේවල් චලට සිත යන ආෆලයන් මෙන, ඒවායේ ලොසුකම, වශාලකම, 

සුදුම බව, මේවා ගැන ලෝකයා බොහොම අඹතා ආරනවා. මේ නොපෙනෙන 

ගයා ය හිතක ඇති කරගන්න පුළුවන් 

:නනිය, ගැන සැක උපදවා ගන්නවා. මෙච්චර දෙයක් නරලා කන්ට 

රි වඹේ ා෴෴ාණා ් ලබන්නේ කියල, නමුත් අපි හෲආලා බලන: 

23010 



0 ආ 49-20) ධආ&) දෝරණා' 

ඕන මේ &සෝ අියාකාර්ත්චවය බොහොම සණි්කයි, බොහොම &්ඝයි. මේ 

ශිණුව ක්රියා කරන සිත තුළ එකු මොහොතක ඇතිනාර ගන්න පුළුවන් 

විශාල ආනිශණංඝ ගෙන දෙන කක්තියක්. දෑන් බණ) බුදුසිණණක් වහන්සේ 

' සකුපරණි අර දාහ මොහොනකටයි, එහෙම නැබනම් සුළු වෙලාවකයි, අර 

මටවෲණ්ඩලි සිතු පහදවා ගත්තේ, එපමණක් ඕින 2. 

මොහොණනක්, අපි මේ ණයක් කියන අසූරක් ගහන වෙලාව වගේ ඝසූජ 

වෙලාවකට හරි, සිතෝ යම් සි ප්රසාදයක්, ම 24 ගස මී ඒ 

තුළින් හුඟක් විශ්යල වටිනාකමක් ඇලි ආශිශං්යසයක් නෙලා ගන්න 

පුළුවන්. දෑන් මේ පින්වතුන් දන්නවා - ඔය මහ්ය ඝනාආඝධ්කාර රාතුයක් 

ගැන හිතලා බලමු. ඇන් මෙ කාලයේ නියෙන්න වගේ මහා වැහි කුණාවු 

ෂූ තූ රාත්රියක්, අර සලන්න බැරි තුරම් අඳුරක් තියෙන රාතියක් ගැන 

හිතලා බලමු. එබළු ඒ මණවුශයක එක බෞනෙතකුට විදුල නකෙටුවොන්, ඒ ෆා 

ගෲ 

විදුලි කොටන වේලාවේ දී, ඉතාම සුළු සණයකින්, ඔන්න අවට නියෙන 

ඹක ම සොඅට සැහැදිලිව ( පෙනෙනවා. න ඒ වගේ සිහෝ විවරයනා 

අ.4ඇාචෙනවා අර ඒ ගන්න ප්රසාද අරමුණ , චු, සිත සහදවා ගැනීමේ 

අරමුණ අනුව. “මාගෙ රක්ෂ. ස් ඒ විදියට සුව මොහොතනතා 

පහළ චේන විදුලි එළියෙන් ඝුහුක් වැඩ ගන්න පුළුවන්. අනිතයේ එහෙම 

වැඩ ශන්න අය ඉන්නවා. අනිතයේ කුන්ඤා නියෙනවා, ඈන් මේ 
! [%/ : ද 33 2, .- 3 ද ॥4;% (( 19110 771 4 12 කාලයේ වේඩික්කාරයන් වගේ ඒ කාලේ දුනුවායන් නමක්කේ දක්ෂකම් 

පෙන්නන්න කළේ (ඒක සළහන් වෙන්නේ මේ විදියටයි) දෑන් ඹය දුනුවාය 

නමාගෙ දෂෂකම පෙන්නල ගි දිනාගන්න, එහෙම නැතිනම් වානිීා 

පිහිටුවන්න, ලෑස්තිවෙලා ඊතලය ලෑස්ති කරගෙන ඉන්නවා අළුරු රාත්රියක. 

අර විදුලි කොටන වෙලාව එනකන්, එහා ඈත එල්ලලා න යෙනවා 

අන්ෂියතුමග විල්ශයකින් ගත්තු ඉතනාමන ක්ෂ නෙන්දක්. ඉනින් දන් 

කරන්න තියෙන හපන්කම මොණනුක්ද? මේ අණ්ව ලෝම: ලන්න ඹින අර 

ඊසලෙක්. මේකට ලෑස්තිවෙලා ඉන්නවා. විදුල බ් එක්කම විඅනවා, 

මේනකා භහරියධ කළොන් ඔන්න ඒ නැනැන්තා දූෂෂ දුණුවායෙඉ., ඉණනිණන් 

මෙන උපමා ු කුමුන් කිසනවා- ර් නාහන කුළයි අර නරඹමි හභපන්ඉමක් 

කළේ, දෑන් මේ පින්වතුන් අහලත් තියෙනවා කොකෙකුන් අපේ බෞද්ධ 

කාඩියන් එහෙම ප්රකාශ කර්නවා 

 අළුරෙසනි අහ් ලොම් විදිනට රං බී 

විදුලිය පැහැ වැරදුන හොත් විර £ 

විදුලිය වන් මේ ඇය ලක නැන දී 

සිදු නොකාළොන් ඹෲ සගමොක් චර 0 
- (334 හුරාව් - -00 

30) 7 
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_ මේ අෆුරෙහි අශ්ව ලමය? විඳින මෙහොතෙහි මේබු හරියට කරගනත්තොන් 
අන්න එතකොට පුළුවන් ඒකේ ආනිශංස නෙලා ගන්න. දැන් මේ ෂණය 
ගැන මේ කාලේ බොහෙ දෙනා කථා කරනවා. මේ ජීවිතය 56, 
ක්ෂණිකව වැඩ රන්ට ඹන ණියලා. මේ ිවිනය තළ නාලෙන සෂංණ 
ගැනයි අපි මේ කථා කරන්නේ. නමුත් බුදු සියාණන් වහන්සේ, ප්රකාශ 

(5 
එක මොහොතක් තියලා. ඒක හේනු සහිතවයි ප්රකාෲ කරන්නේ. අපට 
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කරනවා, මේ අපේ මුවට මෲණුෂ්ය ආන්ම භාවයම එක ස%යෑා කියලා, 

නඹ් මේක ලොකු කාලයක් හැටියටයි හිතෙන්නේ. නමුත් මේ මනුෂ්යා 
% පීවිතය, අවුරුදු සියකටන් වඩා අඹු ජීවිත කාලය, ඒ කල්ප ගණන් &ශ 

මුහ්ම ආත්ම භාව සමභ සංඝන්දනය කරලා බලනකොට, ආඅසළ€ළලා 
“෴ ~~ 3: ඉබ රය "න මන වල ප සා වය 13 න 11) 0 බලැෲනගඝොටාෝ, ඳනේ එන සයක් වගෙයි. මේ මහා ද්& ද්ය580ර3ලෙ 

අවුරුදු කිීසයක් ගත කරන මේ අපි ලොකුවට හිතන ජීවිතය, ඇත්න 
॥ 24%, 49 £] 1462 (2... ? 494 (9 ද, ද, “2 47 4 9", 4 (654, ද (1! 2/6),॥ දූ වශයෙන්ම එළු සෂණයක්, ඒක නිසා බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ මුලු 
මහත් මආුෂ්ය පිවිතයම, එනා ෂණය! භංටථටියව හළුන්වනවා.,. ආන් බුද ද] වු දී 52] 2 ( 4] ධී; 

පියාණන් වහන්සෙ විශේෂයෙන් පෙන්නුම් කරනවා, මේ බුද්ධේ්රේඝ්පාද 
ඞාලයේ ලබන මහුණා ආන්ාොම භාවය සඌායස් පමණෑැත් ඇහෙයි සෲංණ 
සම්පබ්නියක්. ඉනාම දුර්ලභ අවසමථාවස/, දුර්ලභ ණයක් හැටියට 
හළුන්වනවා- ක්ෂණ සම්පත්තියක්. බුද්ධොන්පාද කාලයෙ යම් කිසි කොනෙක් 
ධම්යෙ හැසිරෙන්න පුළුවන් විදියෙ අවබෝධ ආකතියන්, ඥාන ශෘතඛතියක් 
ඇතිව ධම්ය අසන්න පුළුවන් ප්රදේශයක, උන්පත්තිය ලැබුවා නම්, ඒකට 
කායනවා ක්ෂණ සම්පත්තිය කියලා. ඉතාම වටිනා සෂණයක්. අන්න ඒ 

ක් ණ් 4දෟ% /:% । ₹ 1045 සූ "(8 ।'”, * £ [ද 7): /" ් £' 2 අද (4 (9: %( 5: 06 4: ॥ ද [1 (22 " 2 4%(ද% 2 ?॥ සෂමණය නාමයයි අර නාවියා උපමා නාරලා /බයෙන්නේ. විදුලිය චන් මෙ 
|) 65: 7 (ද; (6 ॥। % 42... 22” 152... 1:64 / 2:16" ;:,54/ ₹8%) ද * 094% 01," .. 2:84 3 % ෴. කය ලහතෝආන දී බයයයා කියන්නේ මේ & 2 ආන්මභාවය, මේ මණුෂා 

ලො ද්ණු මලෙනදි ගො දි 5) දබුණ ස෴෴෴ිිවාානනා හරය ॥& ඔව ඇැඹු ඞ් ආ... හු ,... උලු 20215, නරියට අර විදුලිය වබඬකෙටිම්ය් වසේ, විදුලි (3 වගේ ඒ ආරි 
710! ෆෲ අ; 15, ,! *95% 23 ” 12% ඒ ॥ |- $-। ෴ තත ක 4 ලු ”ෆෲ 27 ඳෑ 6: 14 19... ව ණා 05% එකං % දා් මොහොතක් මේ ශුරීරය පවනින්නේ, ම් අංඅමභාවය සවනින්නේ, 

295 *%ද%( දග 44, %, 42 14ක /” 3 13, 4, 4 අ ඒ 3 (9 45”. ගග, 4 සැ. සුද 4 ₹23, නඳ, 4 ෴ අන්න ඒක නිසා මේ ක්ෂණය ෆියන එක අපි තේරුම් ගන්න ඕන, 
ස ලා න 4 ක් .ූ ₹23 දක 2 ආට් ද *. න [ප ॥ €[5' ක්ෂ ෴ ක් ක “. ස කී 225: ට බෞදධයින් £ ධරයුධට්! මෙ මුලු මනුෂ ජීවිතයම එක ෂණයංකා භෟධඛය්ඩරා. 

£ 5, ₹3 දෲ අ 1, £ ද ,ද * දි) ද 4 4. 8, 2 ද 6 ඒ, 7 [1 ॥ %, න් (2 /31% එහෙම නාල්සනා 36ළානත් මේ ඈසල් සින් අන ර ගැනීම, පින් රීම, 
4 ඒ 44 (%:ද%, 203, ස් | ඥ් 9 75525” දී “020 03ඛ 1.74" ।॥”। $*। ව ස 1: ] ඒ 6):5%. 17 /% 20%: ”7% 415 ॥)4(5 %, 25 සියන එක අර මවටකුණ්ඩලී කළා වගේ අව්යාන මෞහොත එනකල් 
ස ෆෲ.” - 221 ඒ * ඒ, ය් ” £3 0%:25% ක නළ දෲ දෲ [ ම 1 ඒ ,් 1 2 ෆෲ, ද, ම (6. අ". ඒ *: ඈත! | 8)" 2 14 බලා සිටය යුතු දෙයක් නොවඩවෙයි. මරණාසන්න මොහොතෙදි සමණණ් 

"3 මේක කරහම පුලුවන් අපිට දිවාලෝකෙ යන්න තියලා ඒ විදියේ වැරදි 
॥ 22%”) ~ ් ද දි. %,.එඳ්ෆද නොකා. ද් (6) ස ෴, 1 ද ද. [ලී "॥ න්ත නත 226. ॥ * අදහස් ඇති කරගන්න නරකයි. දැන් සමහර විට මේ කාලෙ සමහර අය 

&ී, ක, (4 0, 7] 4” ,”, . ₹ %, * ।, 45, ඬා ₹්ය න :%, තෲ ෴ 7, ණ් ₹ කෲ , ඒ * ॥ ₹ වහෙම කල්පනා කරනවා, අයථා විධියට ධනය රැස් කූුරගෙන නොයෙ 20 

අපරාධ කරමින් සිටිනවා. අවසාන අවසථාවේදී සංඝයාවහන්සේ කොනෙ?අද් 

5. 

1 1: එ ය ර් £24, % 046, අග :  !,- ඈ ,”5,:/”6 අණ "සී .|%,ද%,([ 4015 "5: දෲ, 5, ද, 7 ද ලී, ॥ . 1519 ,£,, ශෙන්වලා බණ ටිකක් අහලා අවා්යලෝොකගයෙො යන්න බලාපොරොන? , වනවා. 



01 ආන් හණව ධව් දෲනං' 
4. 

ඒන අර මටටකුණ්ඩලි අනිතයේ 
෴- දේ ම 4 4, [॥ 1 “| දෲ,” 2. * ॥ 42 ක් *”| 1 1%$ ද ධදී [ය් දෲ ॥ 210, 

කෙනෙක් නිසා ඒ විදියට කරන්න පුළුවන් උනාට එපමණකින්ෂ් මු... 
දුවරුන් ළඟ සාරණී ධම් පුරලා දියුණු 

දෙයක්ම සාර්ථක වෙන්නේ නෑ. ඇත්ත වශයෙන්ම අර "තානම & දිවා: 

තුස ඒ නරම කඳ්ඤ්සක් ඇඳුමට මේ බසි ධමිබාවක්, ඒ කමණීය පමුඛ 

යම් කිසි ගැඹුරු කාරණයක්, නිසයි. මොකද කමානුරුපව සත්වයා ඒ 

ෆ් නැන්වල උපදිනවා. නමුත් අර ආසනන කණිය කියලා කියන මරණාසන්න 

අව්සථාවෙ ඒ එන නිමිත්ත අකුව ඇති කරගන්තු කමිය බොහොම බල 

සමිපන්නයි. ඒක නිසා තමයි අර බුදු සියාණන් වහන්සේ මටරෲුණ්ඩලිව 

ඒ ආසන්න සිත පිරිසිදු 1. න, කුසල් කරන්න, අවසථාවක් දීමව&ි 

ඒ වැඩම කළේ, නමුත් ඒ හපන්කම හැමෙවම කරන්න බෲ. සමහර විට 

ජිවන තාප ඉම සම නාම නිසා වෙන නිමින්තක් ඉදිරිපත් වෙලා 

නුරක තැනක උන්පන්නිය ලබන්න සිදුධ වෙනවා. අර දුනණුවායා අර් 

විදියට අශ්ව ලෝමයක් ෆ්ද්දේ 88. කාලයක් ඒ විදියට යම්ෆිසි උන්සාහයක්, 

ඒ සළහා පුහුණුවක් යොදලයි. එක සාරට්ම කරන්න පුලුවන් දෙද 5 

නොවෙයි. ඉනින් මෙබන කියන්න නියෙන්නේ අපට “ මෙතන හිතා ගන්න 

“අකාෘතත් - මේ මරණාසනන අවසමටාව, නැනත්නම් වයෝවෘදධ අවභ “ච්, 

එනකන් සිටිය යුතු නෑ. මුලු මහන් ජීවිතයම එකා ණණයක් හැටියට 

හිතලා, හැම නස්සෙම මෙන්න මේ ගිත, පහන් සිත, මේ පැහැඳුන සිත, 

පිරිසිදු සිත, ආලෝකවත් සිත, අප තුළ ඇති කරගන්න උත්සාහවත් 

වෙන්ට ඕනෑ. මොකද, අර කලු ධම් ඉදිරිපත් උනො: / අපි අන්ධාරයකටයි 

වාටෙන්නේ. සුදු ධම් ඉදිරිපත් කර ගෲ1බොන් ඕන්න හෞළඳ නෘනුක 

උත්පත්තිය ලබනවා. එපමණක් නොවෙයි ක්රම ක්රමයෙන් අපට නිවනට 

අණ ක පුවක්, නිවන යලා ෆියන්නෙ ලෝභයයි, අවේෂයයි, 

මෞහයයි කියන මේ කලු ධව වලින් හිත මුදුගැනීමයි. 

එතකොට මෙයින් අපට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ ෂණ%යක ඈඇනි 

වටිනාකම, ඒ වගේම මෙන නිතරම සූරුදු පුහුණු කළ යුතු දෙයක් 

බවත්, අර දුනුචාය්ය මේ ගැන උත්සාහවත් වෙනවා වගේ බෞදධය? 

කියන කෙනා හැම නිස්සෙම නා ගැන සෙවිල්ලෙන් සිටින්න ඕනෑ. මේ 

4 පහළ වන ධම්-- මේවා ගතේ පැහැදීමට භඝේතනු වින "දණ අ~හිසු 

නැත්නම් අවුල් වෙන දේවල්ද කියලා. දැන් පැහැදීම කියන වචනය 

මෙතන මේ "'පසනන" කියලා කියන්නේ සැහැදීම්. මෙතෙන්දි මේ මටටකුණ්ඩලී 

දිවා පුතුයා පිළිබඳව සඳහන් වෙන්නේ ඒ සැංභැදුන සිතේ අනිශංසය, 

පැහැදීම කියන එකේ වටිනාකම තේරුම් ගන්න පුළුවන්, දැන් වැස්සෙන් 

පෝ වතුර ගලාගෙන යනකොට මඩ් සහිත ඉතාමත් අප්රසන්න විදියට 

ගලාගෙන ගන වතුරක් දැඹකහුම් අපේ ඝඞිබඝෝ තතනඥව්ය ඇහාහොමද ॥ 
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ඊළඟට සහොළට සැහැදුනු දියත්, සැහැඳදිවිච දක. න අපෙ 
හින පැහැදෙනවා. අන්න ඒ වගේ බුදු පියාණන් වහන්සේ වගේ අල්ෂධ 
අරමුණන්, අලු අනිකක්, අගෝ ගිඳ%ට කු තුනම. අමන් ගත ලං 
රී කඳකහමි, ක් ඉනු පැහැදෙනවා. ඒකා නිසා ශුදධාවන් එක්කම යන 
වඩනයක් සසාද" කියන එක, "සදෙධා පංසනෙන්ය" කියලා ණියනවා. 
ශුදධාවන් එක්ඉුම පැහැදීම යනවා. තුණුරුවන් කෙස ශුදටාව ඉතාමත් 
වැදගත් දෙයක් බව අපට මෙයින් පෙනෙනවා. තුණුරුවන් සෙ :රෙහි ශුදධාව 
නැති සිත විවි රණ දෙගිඩියාව, සැකය - දත, නිකා අදුරු වෙලයි 

"න බියෙන්නේ. හරියව .අර කැළඹුණ යක් චේ. බොරවුන දියක් වගේ, ඒ 
අයගේ සිත්. නමුන් බුදු පියාණන් වහන්සේ කෙරෙළි යම් ස 
ශුදධාවක් ඈ කරගන්නා නම් ඒ එක්කුම සිඹහේ , ලොකු පැහැදීමක් 
ඇතිවෙනවා. මේක මේ පින්වතුන්ට එදිනෙදා පීවිතයේ පචා ප්රතාක්ෂ වෙනවා. 

ඒ මවටකුණ්ඩලී දව්ය පුත්රයා බුදු සියාණන් වසන්සේගේ රූප ඝ්යය, 
විණි දැ 

න ශරීරය, දෘකලයි ඒ හිත සහදවා ගන්නේ, ආන් අසට් ඒ බුදධිකාය දහින්න 
ලැබුනෙ නැතන් අපට ධමිකාය දඹහින්න පුළුවන්. බුදු පියාණන් වහන්සේගේ 

ද ය නු 
[අ 45 ගුණ ශරීරය අපට දකින්න පුළුවන්. ඒක නිසා මෙනනින් වි. අසට 

£ 2, න් 2 * ..් ॥ මී ද්”. 3 1. ක් “න් 1 £ 25, 7' දය 1 22 ₹ ද, විශේෂයෙන්ම හිතාගන්න නියෙන්නෙ ආඅධානුසසනි । නි 

දු ගුණා මෙනෙහි රීම. ඈුදුඹගශුණ තුළින් අපට ඈුදු පියාණන් වහන්සේ 
දකින්න පුළුවන්. බුදු පියාණන් වහන්සේගේ 2 25 
දු (දී ඩූ ී ද න ක රු ඉද %... ආද 4 (,:”) 49 15) 4%ඞ0 (0) 64:04, දද ,/5* ඇරලා ඒ අරහං ආදී ඒ ගු. සක් ගැස හිත යොදවල්ය නාමන්ගෙ හිනද 

5 (ර්ඵැ 345 ඳු (1) 4224 *:4 %, දනි න [::,4%559 45; % 496 2 (5 ॥ , ලෙ ෂු 4824, -ඈ දූ” 0 '(5“ । 7 ක 9 1 4.2...)ඛ 4, 15, 2020) 42.) (24) 12:21. ර් (33). "2: (. (1 5 (1. (9. 6 100) ₹| 12-.):-ඡ3( ය් 

ස සී ද එහෙම නැක්නම් 'බුදෙධා සමමා සමුඛුදෙධා' ආදී යම් 8:සි සදයක් නිතර 
භාවනාව වගේ හිතට මතුතරගන්න පඝුරාදු කර න කො ඒ නුෂපින් 
ලොකු ප්රසාදයක්, එදිනෙදා අචිතයේ අවයුඳු වලට ආලෙ 2 
පුලුවන්. ඇන් අර ගාථාවේ පුක්යාශ උනා, “ සන්ණ සිතකින්, ප්රසාද 

ක් 1 * '॥ ॥ *£ 1 1168 10 2: අ? £ 50 (04% 24 ॥ 705% .)2 45% සිතකින් "ගසනවා කරොනි වා "යම් 8 කෙන? (ය& 3 වචනය න 
෴් ෴ "ම ණ ₹ [ෂ් 54%, ද ම. 2: ॥ ) 14 ක [14 8:52 3! 7:14 ප්රකාශ කරනවා නම්, එහෙම් නැබි නම් සුක්වක් කරනවා හම්, ඒ 

392 5 %,£ 45. දූ (9 - , න ට 41, ධී. 1. $් /! * ;ේ* නැනැබ්නාගෙ හෙවනාෑල්ල වගේ එෲ ෴ප විපාක සඝු සස එනවා 
ෂූ සබ්.” 6 තෑ ක් ॥ ක ද ද් 14 ඈ ඈත *,। තියලා. අපි සාවිවිචි රන විඩිනයයට, කරන සිනාවයි, ලද (ලඹඇ(ලා 

දෙන්නේ , අපේ මේ සිතයි. මේ හිත පැහැදෙනකොට හිකේ ලොකු ආඅාලෞෝෝකයසකා 
ඇතිවෙනවා. අර ඝන්යාන්ධකාර රාත්රියක විදුලි එලියත් වගේ. 

ඒක නිසා තුණුරුවන් කෙරෙහි ප්රසාදය නිතර හිතව මතු කරගන්න 
න බුදධාණුසසනි ණාවචනාව වශුයෙන් ද උ ගං (මනෙගි කරන් 9) සුරුදු 
වෙන්න ඕන. වාහනය; ගමන් කරන අතරෙ නගරයක සිටින අනරේ, 
දැන්නම් කොයි වෙලාවේද ණියලා නෟ මරණය -ඔරණාසණන වෙලාවෙයි 
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කියල ස ගන්න ඕන ඇන් හැම වෙලාවම්, ඈන් මේ නාරලේ ගැන 

විශේෂයෙන් හිතනකොට සමහර කෙනෙක් මරණාසන්න අවසථ්යව කියලා 

“ස ්භය්රණි අසූවක් අනුවක් විතර වෙලා. ඒ අරං දු, දරුවන් ව්ධ 

වෙලා ඉන්න අවසථාවක්, මේ මරණාසන්න කා ලූක්ෂ්ය නකුත නාල්ඝනා 

අරණන්නේ. හාවා ණිටගණ ඕනෙ මරණාඝන්න අවසණාරවපෙයි 

කියලා. ඒ නතරම් නත්ෂාවයක් !බ%බෙන්නේ. අන්න ඒක නිසා ඝි ගැන 

ව ඩාක් සැළකිලිමන්ව සිටින්න ඕන. නරක වේලාවක, ඒ හිතු නරක් උනු 

වේලාවක, හින අඳුරු උන වේලාව, බොර උණු වෙලාවක, හණ 

කළොන් - මරණයට පත් උනොත් හදිසියේ - ගිහිල්ලා උපදින්නේ කොනැනද? 

අළුරු තැනක. එක්කෝ නිරයේ, එක්කෝ ප්රේත ලෝකයෙ, යක්ෂ ක 

අපි කිව්ව නේ අර කලු ධම් සුදු ධම් කියලා කොටස් දෙකක් නිබෙනවා 

කියලා. මේ සිනෙන් නිබඛෙනවා පක්ෂ දෙකන්, ඉනින් ලෝකයේ තිබෙන 

පක්ෂ දහසේ වෙනත් මේ සිනේ නිබෙන පක්ෂ ගැන අසි එනක්ණු වෙන්න 

ඕන. මොකද අපේ සිතයි අපි අරගෙන යන්නේ යන තැනකට. ඒක නිසා 

6 511 මේ සිතේ නිබෙන කුලු පක්ෂය තනුමයි ලෝහ, දෝස, මෝොහ, මේ කලු 

පක්ෂයෙ ලොකුව්ව පෙනෙන තුන්දෙනයි ඹය. ඔය තුන්දෙනා ලොඝය, 

අපින, තනය. නුව ඒවාට අතුරු ධම් රාශියක් නියෙනව, ඊළහුට අර 

නිවනට උපකාර වචන සුදු ධම්, තමයි අලෝහ, අදෙරස, අමෝහ, මෙතන 

බැලූ බැල්මට දෙයක් නෑ වගේ, අලෞරහ යලා කියනසොට, මොකක්ද 

මේ අලෝභ කියලා කියන්නේ? ඒක මහර විව හිතා ගන්න අමාරුයි. 

5:24 5 ඈ ද, 5, 4) ද 42%" ආදී . ./ 123 ද? /:2) ” ම ද ද! 1155, දුං 

(9 අලෝභ හිය (30 නායන්නේ ($(% ් හභූයෙන් වෙන්වීම, ලෝභයෙන් ~ අව්ය වම 

.! * । /5 (9:45, 0 දී (| මෲ [1 1 $2 ස * සෲ 1 %ත න 

ෆ්ක දය ති. වමෞොෞකක්්දළ න් මේක £&ං )() සමහර් චී සි දු ශද් හ් 4 ධියඛඩ 

ද නල 4. ! ඹු 2.5 ප ගල ද් 

කතුන්න පුළුවන්. මේක සුලු දෙය නෙවෙයි, මේකට &32කවා චිරි 
2 ච් 

චේනතයිකය කියලා. වෙන්වීම, පිළිබඳ සිතිවිල්ල 

මේ වෙන්වීම පිළිබඳ සිනිපිල්ල බෞහොම ශක්ඛි සමඝනන දෙයක්. දුක් 

මෙකට පුධාන වශයෙන් උපකාරී වන දෙයත් නමයි ශීලය. &ිල සමාදානය. 

සිල් සමාදන් වෙනවා. දෘන් මේ අවස්ථාවෙ මේ පින්වතුන් ඹැ සතුන් 

මැරීමෙන් වෙන් වීමට, 'වෙරමණ - ඇත්තු වශයෙන්ම සිල් සමාදන් වීමේදී 

'වේරමණි' අනා චිචනය හොළට හිතව වදින විදියට කියන්න ඹන. 

'සාණානිපාආනා මවිර්මණී සිකඛාපදං සමාදියාමි, ප්රාණඝාතයෙන් සරපණ 

නැසීමෙන්, සතුන් මැරිමෙන් වෙන්වීම පිළිබඳ ශික්ෂාපදය ඔම සමාදන් 

වෙනවා. පිමි අරගෙන මේක ්රියාන්මක කාරනවා කියලා ආමන්ටම වෙන 

එතතරා පොරොන්දුවක් මේක, සංඝයාචවහන්සේලා ඉදිරියේ මේක ප්රකාශ 

නළාව මොකද, මේක ඇන්න වශයෙන්ම නමන්ටම වෙන පොරොන්දුවක්. 

නත් නැති තුමන්ගේ හිනට දානවා මම මෙන්න මේ විදියට අද අවස 

ගතු කරනවා, ඒ ප්රනිපන්නිය උඩ, එතකොට එහෙම මනා 1ක නාට 

2).1 
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ඊළඟට ඔන්න අපි හිතමු, යම් ඇසි අවස්ථාවක් එළඹෙනවා, එක්දඩෙර් 

ආහාර සඳහා, විනෝදය සළහා, එහෙම නැත්නම් තරහ මරහ පිරිමසා 

ගැනීම සහා, ඇහෙනෙක් මරන්න, සහඟෙක් මරන්න හිතෙනවා. අන්න ඒ 

!ත1විල්ල එනවන් එකම ඒක එහා පැබුණතට් තල්ලු කරන්න පුළුවන් 

චෙන්්නේ ම මණ මේ ඇදෙෝඛහ කියන එකෙන්. මෙනිය මර ගන්නවා 

කරුණාව, දයාව, අවිහිංසාව, මනතුතරගෙන ඒ වගේම නමන් සමාදන් චූ 

ශිලය සිහිපන් කරලා එයින් වේන් වෙනවා. මේ නිදර්ණනයස් හැටියට 

ගන්නහම, ඹන්න ඔහොම ඒ අවසථාව ඉතාම වටිනා අවසරාවක්. හෲ 

වෙන් කරගන්න පුළුවන් ශෘක්සිය. ඒකු තමයි වරති උවෛතසිකය :48යල 

කියන්නේ, සම්ප්රයාපත විරනි තියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ පාප මිල 

නර්න්වද අවසථරාචව ආවා. නමුත් අරන්නේ නෑ. අනු අකුලා ගෑ ;න්නවා.. ඇන් 

හොරකමක් කරන්න ~ හොළට වටිනා දෙයක්, වෙන කෙනෙඹහුගේ දෙයක 
බවත් දන්නවා. ඒකු නියෙනවා ඉදිරිපිට. කවුරුවත් නෑ. වට සිට බලන 

එක විනරයි කරන්න නියෙන්නේ. ඊළඟට හිමිහිට අනු ඒ පැත්තට දිණශු 
කරන එකයි. නමුත් අර ණි තියනවා ඒ අවස්ථාවේ ' ඒත කරන්න එපා 
ියල, එහෙම් හිතෙන නේ මොකද? අන්න අර සීලය සමාදන් වීම නිසා. 

"අදඳින්නාදුානා වේර්මණ් සිකඛාපදං සමාදඅයාමි, ඔන්න ඹය අනුව 

පෙනෙනවා අසට මමේ සිල් සමාදන් වීම කියන එතනා සුලු පටු දෙයක් 
1 දී නෙවෙයි. ඒකු නිකාන් මේ චාරිත්ර මාතුයක් හැටියට ~ දෑන් හැම රැස්වීමකම 

උන්සවයක් බෞදධ් බව පෙන්නන්න සිල් සමාදන්වීම කියලා එක් 

නියනවා. නමුත් මේකේ ගැඹුර ගැන කල්පනා කරල ඡායා ඉන් 

ආරම් බලසම්පන්න වැදගත් දෙයක්ද”? අපේ පීවිබතයේ පළවෙනි සියවර, 

එනහොට මෙන්න මේ විධියට - ඒකට ණියනවා නදඩග । ම සුන්, කන 

ඇන් කරගන්නවා කෙලෙස්වලින්. ඒ ඒ මොහොතුව කුසල් සිතක් දාලා, 

අකුසල් සිත ඇන් කර ගන්නවා. නමා ළඟ ඈුසල් සිතක් එකතු වෙන්නත් 

ඹින මේකට, මෙත්රිය දියුණු කුර ගන්ට ඕක දවේෂයෙන් ඉවණන් වීමට. 

ලෙරහයෙන් ඉවන් වීමව පරිත්යාගය ~ දුනය, පරිතණාගණීලිවවය, පරීත්යාග 

ගුණය, දියුණු කරගන්ට ඕනෑ. මෝහයෙන් ඉවන් වීමට අවබෝධය, 

නුවණ, ? බලපනා කිරීම්, නුවණීන් කල්පනා කිරීම, මෙනෙහි බුර්ම 41:5න: 

මෙන්න මේවා, යමක නත්වය හරිහැටි බෝරුම් ගන්න | කුළිණින් අමත 

තිර්ම, සියන මේවා උපහාර නරගන්න ඕන. ඒක නිසා මේ අලෝභ, 

අදෙස, අමෝහ වඩ හැටියෙම එෲෟ පාරට මේකෙ දෙයත් නෑ වගේ 

2 “11(2% *% (”:1 / ප (දු අස £ 9] , නතෝරෙනවා. නමුත් විග්රහ කරලා කල්පනා කරලා බලනවා නමි අර 
1! ද 40 2 දීද * තී 15% ඈ. %5% [43 0 1) 

සිටනින් එන, ආගන්තුක ව්යයෙන් එන, සතුරා හැටියට එන, බුසල් ධම 

ඵ්වා මැඩලා, ඒවා සසසව එලවගන්න පුළුවන් ශ 3228ය:2ක්, බැන තියන්නේ, 

විර &ෆැයලා යන්නේ. 

ක ස 
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මේක එකා පාරට කරන්න පුළුවන් හපන් කුමා නෙවෙයි. ඒක නිසා 
නිරන්තරයෙන්ම අපි අර සිත භාවනා වශයෙන් දියුණු කර න්ට ඕනෑ. 
බුදු පියාණන් වහන්සෙත් භාවනාව ගැන ප්රකාශ කරන ඇආැන වචන 
තුනක් / න. සවනි, හාවෙනි, බසුලිීකරොනි" කියලා. යම් 
ස සි; කුසල් අරමුණක් ? තුර ඇසුරු කරනවා. දැන් අපි හිතුමු බුදධානුසඝනිය 
නම් අරහං අරහං අරං", එහෙම නැත්නම් 'බුදෙධා' කියල යම් කිසි 
වචනයක් නිතර ආශුය කරනවා ආමන්ගෙ යාළුවා වගේ, න 
ඒකන් එක්ක ෆීවාන් වෙනවා ~ අආසෙවනි. භාවේෂනීි කියන්නේ ඒ්සා වඩනවා. 
දෙනුන් වරන් (තියනකොට අර පැ 'ළමුවෙනි චර කිව්වට වැඩිය හිතෝ ලොකු 

ශක්තියක් එනවා. දහ වරක්, දහස් වරක්, ලක්ෂ කෝට් වරන්, ඒ බුදඇ' 
ණියන වචනය ශියන කොව අර තුණුරුවන් කෙරෙහි ශුදධාව වඩ වඩාන් 
දිඝුණු වෙනවා, මේක නිකම්ම මන්නුයැහ් නෙවෙයි. හදුවතුට දෑනෙන 
ආකාරයෙන් කියන එකඟ. එහෙම නැව දෑන්කාලේ වශේ පටිගන 
සරලා ප වරක් පටිගත කළ දේ ඒ විධියව අසන්න සැළැස්වීම, ඒක 

(55। % ඒ ඳෘ ණු * * 1045 42 කමකර ඕව් නැවත. නැවත මු නමත් හැටියට දෙනෙක් හිතන්න 
පුලුවන්. ඒක නෙවෙයි මෙතන නියෙන්නේ., මේක මන්තුයක් හැටියට නිකම් 
කීම නෙවෙයි. හඳවතත් ඒ එක්කම ඝණිුයාන්මක චෙන්ට් ඕන. හදුවනේ 
ප්රසාදයක් ඇති වෙන්න ඕන. ඒ විදියටම නමයි අනිකු ෂ් ඒවා මත 
ඩඩනුව න මුම්සක් පන්න කියැ. න්වකාගන්, අ අර්ත විදියට නමන් 
යොදාගන්නා භාවනා අරමුණු අණුව ඒක නිතර ඇසුරු කරන්ට ඕන. 
ඒකෙන් සින වැඩි දියුණු කර ගන්ට උත්සාහවත් වෙන්ට ඕන -භාවනා. 

ඊළඟට නියෙනවා වචනයක් 'බහුලිකමම' කියලා ~~ 'බෲසුලීකරොණි' 
බහුල වශයෙන් කරනවා. ඒ යන්නේ දවසක් දෙකක් පැයස් හමාර) 
නෙවේයි. බහුල වශයෙන්ම. නමන්ම උන්සාහවත් වෙන්න ඕන. තමණ්ගේ 

එදිනෙදා ජීවිතයෙ කොයි තරම් වැඩ කවයුතු තිබුණත් මේ නුමන්ගේ හිතේ 
වටිනාකම යම් කිසි කෙනෙක් තේරුම් ගත්ත නම්~ අපි මේ කය ගැන මේ 
තරම් වෙහෙසෙනවා. මේ ශුූරී්රය පෞර්ෂය කරන්න, ශරීරය නාවන්න 

හොදන්න, මේක සරසන්න, මේ හැම එකෑඉ්ම, මේ 'දමාලා යන නරක 
කුණු ශය. මේකට ගයි තරම් අපි සාතන ඈරනවද? නමුත් දඅව්සේ 
ඉනාම සුලු වේලාවක් වත් හිතේ වටිනාකම ගැන හිතන්නේ නෑ. මේ හිතා 
2. ස න වෙන්නේ වමේ සංසාරයෙන් මිද්මචන් ඒ වගේම යමණිණි 
සුගති තුතඥඡ්යක්, ඇති කර ගැනීමටත්. එහෙම කල්පනා කරනවා නෂමෂී 
නන් අන්න භාවනාව ගැන උනන්දු චෙනවා. අර ආසෙවනි, භාවෙනි, 
බහුලිකරොනි, කියාපු ආකාරයට යම්කිසි කුසල් අරමුණක් නිතර හිතට 
මනුකරගෙන ඒකත් එක්තු සීවත් වෙන්ට ඕනෑ, ඒක අසහසු දෙයක් අමාරු 
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දෙයක් හැටියට මුලදි චැවනුනත්, පුරුදු උනහම නමන්ට ඒක නිරායාසයෙන්ම 
වගේ නිරැන්සාහයෙන් නරන්න පුළුවන්- ඉබේම වගේ. දෑන් අර කණ්නාඩි 

£258 55, // 722  ,-)*% 44:15:16 ව් 448," 15% ඒ”, 1: ॥। [.] කුටිටමක් පළමුවෙනි වරට දුගත්තනම මහ කරදරයෑතු්. නුමුත් ටික දවසක 
ද%, (ආදා, (” 511 4%:5% 115) :%%7 / ॥ 1 ඒ 41372 දි ද් (දී 4 65” ඥඤී්ෝ (2 0 21200) 810. න්ට 231 බාන් 410 (8) දැ සුවේ 9, । ඒ 253) -ඒ47 291 02, 04 ! (20121 ;. 58) වැ [:. 

දැ ද .! අද), "। ද " ඝු 4 ॥ $). 49:*/' 247 %* 3. භ [2 %* කවා (| 2-4) ₹*00(.4203:. 1.) ස (| දණ *₹, ම ද ණා වෑ 172... & 210 හෲ ඹෑ 1233) 2202) 06) (44) 

රා 11 9 3, * ඝ් කැ. ඉධ ද "එ ්/්ෂ, 7 කිමි ! ඤු ය ම 12 - ස 2: ලලා, 9, ,//) හේ නියාගෙන කෝ නාණ්නාඩිය' කිං 532 බලනවා. මහා වමේ ? ඒ 
1 ” . 13 ල් ඒ %ද%|” එ 4, (9: 1 දී 295, බදනු රණට 3 ර් ඝණ්නාඩිය නාමන්ගෙේ ආරීරයේ සකොට්සක් බවට සෲ 

අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ භාවනා අරමුණත්, එනකොට අර 
ඇුදධානුසසනිය වඩිපු නැනැත්තාට අනතුරක් එන වෙලාවඈව ඇත් මේ 

1] £ඒ ස 1.. දිය *~ මු 75 05% න. කාලේ ඹය සමහර විට බුදු අම්මේ කියලා යන්නේ, ඒ අනින චාරිත්රය 
අඩ අසෙ සමාජයට ඹඈුදු කියන වචනය, එකතුවෙලා තියෙනවා. නමුත් 
ඒක ඒ දියට වේදනාවක් ආවාම ඉඹේ කියවිල්ලක් නෙවෙයි. මුලූ 
හිතෙන්ම -.- අර සංරට්කුණ්ඩලි අම නත්ඤීය ලැබුවේ මුයු හිනෙන්ම 

% ව් 5, සඕ. [1 4 ॥0)[£ ණී [1 %් 4 (*/) ! 3 । । 1192 ॥,॥! ඒ 1) *4 පහදවා ගැනීමෙන්, මේක නිකම් චාරිත්රයක් හැටියට හර්, මනත්රයක් 
පත ද .- 0. %(” ඈ 4 £ 45 ආද% (65. “2, ද * ණු ₹ හැටියට හරි, කීමෙන් නෙවෙයි, අන්න ඒ විදියව කල්පනා කරන්න ඕන. 

මේ හැම නනාවකින්ම නමන්ට ගන්ට පුළුවන් උපරිම පුයෝජනය කල්පනා 
කරලා ඒක නමන් නෙළාශන්න, උන්සාහවන් වෙන් 

දි; :25। ඹන. දැන් මේ ඩා 

ගාථාවේ කියාපු කාරණා අනුව අපට පෙනවා අපි පාවිචිචි කරන 
වචනය , කරන ක්රියාව, මේ හැම එකකටම අපේ ගිතුම ප්රධාන වෙන බව, 
බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ධදවණීයේ අ වික්ශේෂන්වය ඒකයි. මේ තාලයේ 
ඔය නොයෙකුක් වද්යාන්මක වින්තන ක්රම තිබෙනවා. මිධ්යාදෘෂට් අනුවයි 
ඒවං සකස් වෙලා තිබෙන්නේ බොහෝ විව. මොකද, මේ භෞතික දේටයි, 4 4 

බාහිර මම මූල් තැන දෙන්නේ, හොඳට පෙනෙන නිසා, හෞොඳළව වණි 
දෲ 8:8:5 ළී 144 7 14 733 । 112% ක් 9 ස 215 සම්යනතිය ඇනිව නිබෙන නිසා, අපි ඒවාට රැවටෙනවා. නමුත් බුදු 

සයාණන්ව්යාන්සේ නත්යතාව පෙන්නුම් කරල දීල තිබෙනවා. මේ දි 
රැස” 50358. දද “ෆන් ම ය න: කාණු. බි (%/ ක දාරයේ රේ මේ ගුමන, ගේකට පුධාන වෙන [නණේ, පෙරටු වෙන්නේ -- 

කක් 
$:55 න ක්කය ඇස් දණ 8% )-” ॥ & අහස් ද න අහර මලේ අපේ ව 0025 හෝ විමට උසකාර වෙන්්නෙ -- මේ 

අපට සහළ වෙන සිතයි. 

මගො පුබාංගමා ධම -මමනා සෙඛ්යා මනොමයා" 

ඵපාවමණක්ම නෞ්යෞවෙයි ළර 8: න්ම් නිර්ම්යණාය වෙලා නියෙන එනු. 
දැන ම අතථාන්තරය අනුව ඉතාමත් හොඳින්ම පංහාදිලි ම වනවා. ආඵසන්ම 

නිර්මාණය උඑනාෟ අර මටට කුද "ඇඩලිගෙ ඒ අඩා ශරීරය. ඒ: මණුෂ්යයින්ට 

පෙනුනා. මේ අර අවසාන අවස්ථාවෙ බමුණඹේ ॥ පුතා මේ විදියට බුදු &" 1 

2(4 



ට් | 7? ॥!* 2* " 

7 දද්යා' 224% ධණී ලදඇඈෲන්ය 

පියාණන් වහන්සේ දරෙහි සිත පහදවා ගැනීම් මාතුයකින්, මේ විදියට 

මේ රන් අඛරණ සහිත දිවා ආත්ම භාවයක් ලැබුවා නේද කියලා, ඒ 

අවස්ථාවේ සිටි සතව්යින්ට පෙනී ගියා. ඒක නිසා නමයි න්නේ 

ශුදධ්යව ඉළින්ම අනිකුන් ඒ අවශ්ය ධී ඝිගඝේ එක් රැස්වෙලා මාණ එල 

අවබෝධය ලබා ගත්තෝ. අන්න ඒක නිසා අපි වටේ සුලු තත සකි හිතුන 

මේ කථා ප්රවෘත්තියක් කුළ ඉනාම්ය්ම වටිනා ගැඹුරු ධවඞ් අඩංගු වෙලා 
[ද සක තද 150 
| (නදී. 

෴ 2 ෴, ॥ ඒ [| *$ ॥| ලූ ෆ් දැ් 1. 93..4 

එතකොට ඒ එක් එහ මොහොතකට සිතේ විවරයක් ඇති කර ගැනීම. 

ඝලාදී 
$ .*ෲ! 45% 1 ම 04% ॥4 ය හි 

ගුණ ධ& න ඇරන් ආශ ඒකයි. නුදං වශයෙන්, අමි 

(”" ස ක ලු 12 4 දෲ ද% 067 * "7, කු ණ් 

සිත පිරිසිදු කර ගැනීම. එහෙම නැතිනම් සහන් කර ගැනීම. සිත දියුද6ණු 

කුර ගැනීම පිළිබඳ උත්සාහයේ අවස්ථා ඉඇනක් තියෙනවා. ධ්ම්යේ සඳහන් 

වෙනවා තුදංග, විකඛ්මහන, සමුවේෂද කියලා. දැන් ශීලයෙන් කරන්නේ [ 

ද් ? (1 11' % දෑ 00“ ද 14650 45:52 ණු -£):4 (95% සා 4 255; 9:53 

&ීලයං සා ශික්ෂා දීරිඬී රැකීමේදී ඒ ඒ මොහොතට කුසල සිතක් ඉර සන 

කරලා අර අකුසලය පන්නලා අරිනවා. ඊළහට ඊට වැඩිය ටිකක් නුහුරු 

වූන විදියේ ඊටන් වඩා දියුණු අවස්ථාවක් නමයි සමාධිය කියලා කියන 

රී ඒකන් මෙන්න මේ විදියට දෑන් භාවනාව දියුණු කරනවා නම් 

බුදුධරනුඝ්යනිය ආදියෙන්, දුවන හිත, ඒ ඒ දේවල් වලට අරමුණු වලට 

දුවන හින, අර හඞ පාලනය කරගන්තා නමි යම් හසී හොඟ€ඳ 

කාටිසථානයක් තුළින්, "සුවපත් වෙනවා කියන වචනයෙන් එහෙම නැත්නම් 

'බදොධා අරහං ආදී යම්කිසි භාවනා ක මමිත්කාකත් කුළින්~ ටික කලක් 

යආකොට සින ॥ තංන්පත් වෙනවා. තැන්පත් වීම, ඒකට කියනවා සමාධිය 

නියලා. හිත අළුරු කරන ධම් නීවරණ ධමී කියලා ධමලියේ සළුහන් 

කරනවා, කාම සිතුවිලි, ද්වේෂ සිතිවිලි, නිදමන අලස ගි, ඊළඟට තව 

නොයෙකුත් කුකුස් නොසන්ඟුන් ; නි සැක මේ ආැම එකක්ම යට්සන්වෙලා, 

අර බොර යටපකහ් වෙලා විලක වතුර පැදෙනවා වගේ හිතු පැහැදුනු 
1] න ඇල්ඹල 

අවසථාවක් එනවා. ඒක සමාධිය කියලා කියනවා, ඒකත් මේ භාවනා 
19 

2 * * (රී: 4 ඒ, 0? ෴ 2: 2 1):5% * 1 & ද 4... 

කමණීසථ්යනයක් බුෂින් කෙනෙකුට අන් දුකසින්න පුළුවන් අවස්ථාවක, ඒකු 

අරිව වඩා සිතේ පහන් බව ඇනි උන ඉනාම විශේෂ අව ස් වෙසා. 

ඊළඟට අවසාන වශයෙන් ඊටත් වඩා ගැඹුරට යන අවස්ථාව නමයි 
20 රු: ද 224 ඈ .£)/ ඇද්ද ෂු 2: දූත (ද ද 

සමුවේෂ්ඳ කියලා කියන්නේ. හිතෝ තිබෙනවා සංඝාරයෙ දිගට අරගෙන 
“|| .। යු ॥; ණෑ (5. ද ෴। 2: (74 1! 06 1.1 අප,” 2 30%, ॥। ",, 

ආප ම අවු ම් කියන බරසතල කෙලෙස්. ඒවා යට්ප්ය ක 
2 

ඒවා වියලවන්න, ඒවා නැතිකරන්න නම් ප්රඥාව වඩන්න ඕන. අනිතා, 

දූඛ, අනාත්ම, | වශයෙන් මේ මුලු ශරරය, මේ එර්නය ගැන කල්පනා 

ඒ දශ ~ ॥ ., [-] £3 .£ 5! ද දී ” ෆ්) '”16%:5% 3 ග ද, 

කරලා විදාණිනා වඩලා, යම් කිසි අවසථාවක සිතූ ආලෝකවත් වෙනවා. 
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4 (1! දී, 0 ලු 
මුක 
ද (22(-.ඡ 

2“) 
34.2 2 5; 

ප්රභාවෙන් ආලෝකවත් වෙනවා, ඒකට උපකාර චෙන ධම් නුඹයි අර 
සතිපට්ඨාන ුත්රයෙ කියන ආකරයට සන සම්ප්ණඇය, ඝනිය දියුණු 25ර 
ගැනීම, යෞෝනිසොමනසිකාරය නුවණින් මෙනෙ£ි ණිරීම අන්න ඒ' 
විදියට 

0 ම න්න 

ආොදගනෙසි (31(. 23(30 ඊළණට ඒ ප්රඥාව වංඩෙන ාරයට ඝාවනාඩ ද අරසු 
අහුණු කරා නම්, අනිත්ය, දු:බ, අනාත්ම ත්රි ලක්ෂණය වැඩුවා නම්, ඒ 
බැනැාද්තාට අර මාගී ඵල අවබෝධ අවසථාවෙදි විදිනා පුඥාව තුළින් 
අර සංසාරයෙ අස දූගුට ගෙනයන ඒ අඹුසල් වල, එහෙම නැත්නම් ඒ 
“ලේශ ධම්වල, යට තට්වුවන් විනාණ කරන්න පුලුවන් ශාැද්නියක් ෆසිනෙන්ම 
ඈ! කර ශන්න පුලුවන් වෙනවා. 

එතකොට ශීල, සමාධි, ප්රඥ්ය කියලා කියන්නේ, මේකා තුමා බුදඩ 
9ා9ඝනය, මෙකයි අසවට අයිනි. බුදධ ශාසනය කියන එක , දෲ බෞ 
දෙනා නොයෙසත් ආකාරයට විග්රහ නාරනවා. නමු! බදුධ ණාසනය 

ා.3:0නෙ ඇන්නා වශයෙන්ම ශීල, සමාධි, පුණහා තුමන්ගේ වත්ත සන්තානඥල 

හළ වගා කර ගැනීමයි. 

අවශ්ය භ්යාරණය ඉමයි, භ 

සත පෙරටුවෙන බව, සිෲෑ 
වන බව, අපි රුම් ගැ 

පුසා ටයි 

එෆිනෙදා ; 

හදන 

ෂෘ 

ඉදිරිපිට 

ඵ් නිෂ්ළ 

වෙන්නේ 

නු 

ක්සේ, 

£:4:): 

(20 
2373. ඥෟ 

මෝ න යේ 
එකට 

4 9:51] 

09 

1 (1 
(( ් ෂරං 

7 

ස න් 
/ 

504” 4 (අ: 5ද%, 0 | '£ ඵ්වා ගිනෙන්ම නිර්මාණ 

බල්පනා නොකරට, අස 

ය් අ උපකාර වෙන දේ මයි, ය මුවෙන්ම 
ල් ~₹- 1 4 492% ෂ:: ॥ 1॥:5। [4 1.1 ්ය 201 225, ,03 ප්ල්ය 11 2 / වඩවන නම, මේ. 50? (8) දෙෞකට& 

)। මවන බව, සිනෙන්ම මේවා 9 ක | 

අර දව්ය ආන්ම ඝහාව ගැන ඉතාමත් 
ය වින හැටි. වෙනෙකැත් තබා, අපි 

හිතමු ඔය දැන් කළයක් වගේ දෙයක් 
(ලා, %&%ල් කරුවා, ඒ කළය පිළිබඳ යම් කිසි චිත්රයක් සැලැස්මක් 

ඒ අණුව අර මැට් පිඬ අරගෙන 256ළයත් මවන්නේ, ඒ වයලේම මේ 
හත3යෙන හැම ණු අනන හලා නම්, 

ෑ 
11% 296නලු බර්ණඥ ස පිද ; (5 1! 85 (13 ඹු ප) ගඩෙන්ම £ං । 725. පළමුවේෙ ඇහි වචන සංඥාව ඇනි 

හිතේ. යම් කිසි සැලැස්මක් අ. තිවෙනවා. ගොඩනැගිල්ලක් නදන්න 
මනි, නාස්බකොයි කම. හැත්ත ඇන් පාදා සින ඒන 

ණී 
ධැ 2 ෂූ " , ආප, නේෝජෝ, වායෝ, 6: 48:2(9 43), 2:3:5(3) ආිායන ලේ සතර මාහා 

භූත ධමණීයන් උසකෟර කරගෙන රූපයක් ' හැටියට මතු උනාව කස්සේ 
ඕන්න ඊළඟට ඒකට ්විටෙනවා. මැනුණායින් සිතනවා මෙන නමයි ලොකු 
දේ කියලා. නමුත් මේකට යටින් නිබෙන මේ සැලැස්ම ගැන බොහෝදෙනා 
කල්පනා කරන්නේ භෟ. බුදුපියාණන් වහන්සේ කළේ අණ්න ඒ ඵථිකු මත? 

කරලා දීමයි ලෝකයාට, ඒ කුළින් තමයි කෙනෙකුට මේ සංසාරයෙන් 
මිදෙන්න ඝුළුවන් වන්නේ. අන්න ඒක නිසා නුවණින් කල්පනා කරන්ට 
ඹිනෟ . මේනක %මයි සම්ම්ය දිවධිය කියලා කියන්නේ. මිවණද්ටධිය කියලා 
තියන්නේ අර නුසුදුසු ම එහෙම නැබුනුම් අනියම් ළදේව, චංරදි දේට 
මුල බැන දීමයි. සමමා දිවධිය කියලා කියන්නෙ, හර් ඇක්ම, කුල 
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09 (2ඇ,න/ ඈආ4%)දා දා ආද(903' 

කියන්නේ, බුදු පියාණන් වහන්සේ ප්රහ්යෲ කළ ආඝශ්යාරයට වමේ සංසාර 

දුකින් ආදීමව උපකාර වන ධණ මතුකර ගැනීමයි, 

එනුණඇගොට ඹඕේ ගාථා ඛධ£ෲ / අනුව අපි කල්පනා ණනරන්ට ඕන. නම 

නුමන්ගේ ජීවිත ගැන කල්පනා නර්න්ව ඹින-ඒ වයස් සීමාවක් නැබිව. 

මම මෙක විසඳා අකෂහතමද නතනානත්ේ. ලෝකයා යනා භාටියටද, 

මාජය යන ආකාරයටද, එහෙම නැඹුනමි බුදු පියාණන් වහන්සේ 

පෙන්වා දෙන ආකාරයටද කියලා. එහෙම් කාල්පනෟ රලා ෲමණ්ගේ 

එදිනෙදර ජීවිතයට අවශා යම් 4& සැරැස්මක් ආම්සාදනය රන්න 

නං. මේ සැලැස්ම තුළ ලයට තැනක් නිබෙන්ට ඕනෑ, සමාධියට 
%.. 

මං ණු 1 

බැනස් නිබෙන්ට ඕනෑ, ප්රඥාවට නැනක් නියෙන්ට ඕනා. නැනක් කියල: 

යන්නේ ඒවායේ වවිනා කම නම අරගෙන. ඒවා මනුර න්න 

පුළුවන් විදියට තුමන්ගේ එදඳිනෙද, ජීවිතය ග්යතභහරන්ට ඕන. දැන් මේ 

අවසථාවෙ සමාදන් උනා ආ )&ව අටඨමක ශීලය. ඒක තාළින් මේ පින්චනුන්ට 

සුළවන් නදංග වශයෙන් ද මුදුගන්න. විදුලිය එළියෙන් අණ්ව ල්ය්ම 

විදින්නා වාගේ, ඒ සූළු සූළු අවස්ථාවල, ඉදිරිපත් වෙනු අකුසල්, පවක් 

අරන්නට ඞිතු එන 2 0. ඔන්න නමන්ගලේ &ිලය ඉදිරිපත් කරගෙන 

ඒත සන්නලා අරිනවා. ඊළඟට යම් 1/(85 දෙනෙක් සමාධි ෲකෂිය අයුණු 

අරගන්න නම් ඊවචන් වඩා දණ කාලයන් නමන්ගේ නෙ න මාම, 

. ප්රසන්න බව, අලෝකය, තමන්ට අත් දෘණින්ට පුලුවන්. ඊළඟට මාගී එල 

අචවබොෝධයෙන්- සොවාන්, සකදාගාමී, අනාගාමී, අරහත් යන මාගී එල 

අවබෝධයෙන් - යම කිසි කෙනෙක් ප්රඥව දියුණු කරගෙන විදශීනා ඥාන 

(05-65: න ඒ ඝංඝාර විමුක්නෂිය ලැබුවා නම් අන්න ලයේ 

යෙන ඒ ඉතාමත්ම වටිනා ඳනඡවය, නමඹන්ගේ £සෝ ඉනාමන්ම පිරිසිදු 

න ක්දවිය~ අන්දණින්ඩ න මම්න්ඞ (නළුවන් වෙනවා. 

අන්න ඒක නිසා මේ පින්වතුන් කල්පනා කරන්ට ඹින මේ සම්බුද්ධ 

ශාසනයෙන් වැඩිගන්ව, අපිට ලැබිලා නියෙන මතුෂණා්ය ආන්ම ආාවයෙන් 

වැඩ ගන්ට. මේක මේ ඉතාමත්ම දුර්ලභ දෙයක්. දෙවියන් පසචා සමහර 

විව කියනවා මේ මහනුෂණා ආන්ම භාවය, මේ මනුෂ ලොකය, මයි 

ණිවන් අනින්න හොඳම තැන කියලා. සුළු බොට ආලය නමුත් මේ 

ාලය තූළ හරියට වැඩගන්නොත් මේ මණුෂා හිත ඉතාමන්ම උසස් 

නතඡායකට පතන්කුරන්ට පුලුවන්. බුදුවරු මතුෂ්ය ලෝෝකයෙම උන්සන්ඳ&ය 

ලබන්නේ ඒකයි. ඒ කියන්නේ &බුදූුංකනෙක් මනුණ ලෞරකයෙම සහළ 

වෙන්නේ ඒ ආනිසයි. අන්න ඒ විදියට කල්සනා කරලා නමන්ට ලැබුනු 
අවස්ථාවෙන් ප්රයෝජනය ගන්ට, මේ හැම ධම් කථාවකින්ම ඇැමන්ගෙ 

ජිවිතයට යමී 41842 ආදණීය2් ලබාගණණ්ට ඕන. සිෲෝ් අංණවන ඒ කෙලෙස්, 
1." ෂ් 
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7: ඹන (ලත් 

ක්ලේශ ධම්, මේවා කුලු හැටියව කල්පනා 9රැා මෙවා 
71) 11 ॥ 

පන්නා ඞඇආැරීමට 
වාහ හිතේ අර ඝසුසාකා ධමම කියන ඒ කූශල ධ& වැඩි දියුණු 
අරගන්න ඹන, පරීභ්යාගණීලීවය, ඊළඟට ෙමතිය ~ ඊළඟට පුසාව, 

ධම&ාවබෝධය. කය අවස්යාවේ ධම් ශ්රවණය 41ඊම තුළිනුත් (85 
සහදවා ගන්න පුළුවන වෙනවා. මොකද වමේ ධමඹ්්ං තුළින් අසි බුදු 

පියාණන් ව්යසන්සේ 2 ධම්ය අහනඝොටඛ ॥ඝාඡෘ1ාෝ10ා් ගිනේ 2 

හැක ඝුකුස් ඉවාන් වෙනවා, දෙගිඩියාවල් ඉවත්වෙනවා. ය පහන් බවක් 

අංඹ වෙනවා. සිතේ පහන් බව ඉතනාමන්ම අවශ්ය දෙය, න කමින් පමා 

ලෝකෝ යථා වය සෙනෙන්නේ, හිත අළුරු වෙනකොට, 

අළඳුරා වඩෝනගහොට, යරා නනවාය අපනෙන්නේ 1:73. ඒ 

වඩන වැරදි වෙනවා. වචනත් බූයාවන් හැම් එත් දූ 

පවි සංන්නට්, නැඹුරු වේලා යනවා. 2 ඵක නිසා 

ආාණන්යයෙන් ( කොලෙස් කය කඩා. අළුරට බරව, යන 

ඉවත වීමට නම් විශාල ශෘඝ්භයක් ඇති සාරගන්න ඕන. 

ඇත්ත ව්යායෙන්ම කුසල අකුසල නයන වඩන 

(ආ0/8):න:3!, (/ 

ගිඳී කං 

ආ රයෙන් 

$:9 නමන්ේ 

ඇැසල් සැන්නට, 

ලි සංසාර 
4) ල් |! 

(මද න්් 

අර්ථය ආැන 
සළකල බැලුවහම කුසල කියලා භියන්නේ දක්ෂවීමයි. අකුසල යල 

හයසන්නේ අදාවේමයි. මේ සංඝාර ගමනෙ අපායට බරව යැම අදක්ෂවීමක්, 

ගණබිවලට බරව යාම දක්ෂවීමෑත්, ඊළඟට වමේ සංසඝාර්යලේ අගටම යන්ව 
ස: *: 1:34) (40 
11 11 4 ॥ 

ඬෑ (8) 21.2 

අද එමක්. සසථ දුක කම ණාන , 

එහෙම අඅල්පන්යාකරලා බලනකොට අපි ඔය ලෞහාද 

෴ැසල කියලා යන්නේ -- මේ කුසල කියලා යන්නේ 

දක්ෂ විම අර් දුනුචායා වලේ එෲෲ සාරට කරන්න 

නෙවෙයි. මේකා දි අආරලයන් වඩන්න ඹින. අන්න ඒ නණිසා 

හැමි මොහොනැතකම උන්සාහවා වෙන්ට් ඕන ~- භෟාෟලය 

හිතන්නේ නැතිව. එදිනෙදා ජීවිනයෙ නැෑබඹෙයි 
නමුන් අපත යවන 

කාලය 

අළන සමහර දී 2 (5”| ₹1647 
2 2 ගන් 190 ධඨ& 

අහන්ට (ලංබොන 
දී ॥ 1 

[.. ද 15 ක (9. ද 

දේශන 
ඈ 14% (2 ) 21 

(මම් 1 ? ෂ් 

මුත් 

අඳ 5): ඩෘ 

චලදී 

24 නිතර 
1) 
1[%41/ 

නොලැබෙන 3මාප්යේ 

'ර43 (2: දු 

ආද) 

කියලා. වෙනවා 

මළකඩ (2 බැඳෙන වෙලාද 

වෙන වෙලාවල් දැන් එදිනෙදා එීවිතයේ ඹය බොහෝ 
එහෙම අහන්න ලැබෙනවා, "මම අහවල් භාරයාලයට 

රස් උනා. රස්තියාදු වෙනවා. 

න ්මන්ම 

මාණ (3/990වටේ 

අවද 93:25) )/2 

අර බුදුධරක්නය, 

ලි 

$5:%න්ගලේ 

උමේ 

ධී. 

න පි හිතු ද022කුවේ තියෙන මාණික 
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හෙළවර කර ගැණීම 

28 "න 

424 ඒ 9. (7 ”) 
12... 

කලහක් කිසා මේ හැම ඥනාටම, ඒක 

වචෑ නලා 

ණ්: 4 ණෟ (”% 7) 
742.) (69. [4 7, 

ක්, ගිත අඳුරු වෙන වෙලාවක්. 
ව්ට 

ගිහිල්ලා 

මෙන්න 

න නාමිථානය 
ව 
744: 

වය 

((51.50:219ර 

අක්ෂ විමයි. වමේ 

පැළුවන් දෙයක් 

මඩේ අද ආාළලණ 
 _ , 
යල: 

කියනවා. 0. 

හෙලා 
1 

එහෙම අහන්න 

නියෙනවා 

ෆ් 

රස්තියාදු 

වල 

ඵ්ය්යෲණ 

මේ අවස්ථාව 

මතැකරගෙන- 

£):3න 

මෙ 
412% -। 
නගර 

ය 2)(5) අරගෙන 
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බලා සබුවු වෙන්න වාගේ එබළු අවස්ථාවල අර බුදරන්නය, මෙනාන 

ප්රැහාශ බළ ඒ ලෝකයෙ යෙන අගුම රත්නය, එළියට අරගෙන අනික් 

අයුව නොපෙනෙන ආණනාරයට, ඒ අය කවුරුත් උදුරා ආන්නවය කියලා 

නෙවෙයි, ඒ අයට මේවා ප්රයෝජනයකුතඳත් නෑ සමහර විට - නමුත අර 

බුදුධ රත්නය මතුකරගෙන - බුද්ධා බුද්ධො බුද්ධොං එහෙම නැණිනම් " 

අරහං අරං අරහං, අන්න । එනකොට එයා අර රසතියාදු වෙන වේලාවෙන් 

පුයෝපනයක් අර ගන්නා න එහෙම නැන්නම් "වසන් වෙන්වා" 

නයන තමන් ගන්න යම් (කිසි කම්සථානයන්, එහෙමත් නැබිනුමි තමන්ගේ 

අා්වාස-පුශ්වාඝය ර්රයන් එක්ක නියෙන, ඒකට මයි ආනාපාන 

සතිය යලා කියන්නේ. ඹන්න ඔය රස්තියාදු වෙන, අසත;තේ යන වෙලාවල් 

ප්රයෝජනයට ගත්තොත් ඒ නැනැන්තා දන්නෙම නැතිව භාවනානුයෝගියෙක් 

වෙනවා. යෞෝගාවවරයෙක් වෙනවා. අන්ඳිමට දන්නෙම නැතිව වගේ-අපි 

'දන්නෙම නැතඳිව කියලා කියන්නේ ඒ ඵඒආරමි පුදුම විදියයි මේ සිනේ 

සැවැන්ම - සමහර විට බලාපෞරෝනත්තු නෲ- අවස්ථාවල මේ 85) මෝරලා 

නියෙනවා නම් දන්නෙම නැ&ිව ඩේ නරියට මාගිඵල අවබෝධය පචා 

(3.1 නද. 

අනිතයේ ඒ බුදු සිය්යරණන් වහන්සේ ධම්ය දේශනා කරන අවස්ථාවේ 

බණක් අහන ටම කෙනෙ රහන් උනා සොවාන් උනා යලා කියන 

ඵ් කියමන සමහර විට මේ කාලේ බුද්ධි වාදයක් ගන්න උගතුන් වැරදි 

ආකාරයට තේරුම් ගන්නවා. අපටත් පුලුවනි ඒ විදියට කරන්න කියලා. 

අර් සංඝාරයේ ද! කාලයක් බුදුවරුන් වෙත එහෙම නැතිනම් ශාසනවල 

ඒ ගුණධම් පුරුදු පුහුණු රලා ඉහල මවිටමට දියුණු කරලා න්ෂ්යාෂ් 

සොඩ්ඩක් විතරක් ඕන වෙලා තිබුණු හින් වලටයි ඒ විදියට ඉක්මණින් ඒ 

මාණිඵල අවබෝධය ලබාගන්න සුළුවන් උනේ. ! පමණකින් හැම කෙනෙන්ම 

එහෙමය කියල හිතන්න නරකයි. නමුත් අපි ඒකෙන් පාඩම ගන්න 

තියෙන්නේ එබළ ජර සලු වෙලාවක එහෙම කක්ෂව්ඔක් කෂනකුට ලම්යගක්ත 

ඕන නම් ඒක අශගිකාලයක් පුරුදු කරන්න ඕන. පුහුණු කරන්න ඕන 

ඒකට අවස්ථාව නමතුමන්ගේ ජීවිත තුළින් මතුතර ගන්න උත්සාහවත් 

වෙන්ව ඕන. 

එතකොට මේ පින්වතුන් අදු චින මේ වටිනා පොහොය දුවසක මේ 

විදියව ආජීව අවඨමක ලය කියන වටිනා ශීලයක් සමාදන් උනා. න්නා 

චංරිතු ධම්යක් හැටියට නෙවෙයි නම් එක එකාත් ගැන කල්සනා කාර්ලා 

මෙතන තියෙන්නේ ආය වචනය සාලනය පිළිබඳ යම් කිහි ප්රනිපන්න 

මාලාවස්- මේ සීලය ඝ&ියලා යන්නේ. ඒන රැක ගැනීමට නම්, තා 

උපහාර වෙන්ට ඕන. සිත උපෑතාර කරගන්නේ අන්න අර විරති ඩවෛනතසිනා 

31. 
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4සියලා අියාසු අර වෙන්වීමේ සිතු. මේ යාළු ඇාරණා වලින් වෙන්වීමේ 

සිත මනුනුර ගන්ට ඕන. මේ මේ දේවල් රන්න එසා කියන කීම වඩා 

පහසුයි. අන්න ඒක නිසයි බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ ශ්ලංදි.ගුණ ධම් 

වල වේරමණ කියලා වචනයත් යොදලා යෙන්නේ, මෙකෙ දෙයත් නෟ 

අහියලා සමහර විට උගතුන් කල්පනා කරණවා. මේ ආමයි දෙයන් 

තිබෙන්නේ, ඉනින් ඒක නිසා මේ ආජීව අවශ්යම ලය ~ වමේ ශීලය 

තුළිනුත් ඒ සමාදන් වෙන අවස්ථාවේ හොළට හිංහ යොදවල: රක 

නම් ඒ අවස්ථාවක් සිතේ ලොකු විවරයක් ඇතිවන අවස්ථාවක්. "මම මෙ 

මේ දේ කළා. මෙයින් පස්සේ ඔම ඒවා කරන්නේ නෑ" ිය(ලා හිස 

අධිෂඝඛානයක් දාගන්නවා. ඒක ලොකු දෙයක්. ඒ උදෑසන ඒ අධිෂඞ්යනය 

ගන්තා නම්, ඒකු එදා මුළු දවසේ රහින්න පුළුවන් උනා නම්, ඒ නැනැත්නාට 

හිතේ ප්රසාදයක්, පැහැදීම, සතුටක්, ඇතිවෙනවා හැඳ්දඳවීං । අන්න ඒ 

විදියව් ශිලය. රිළඟට ඒ් වගේම එදිනෙආ ජීවිතයෙ යම් කිසි භාවනා 

කම්ස්ථානයක් පුරුදු ඇරගන්තා නම්, ඒ අර කියාපු රස්තියාදු වෙවි 

චෙලාවල් වල එහෙම, අමාරුයි, වේලාවක් නැනෙයි කියලා යන්නේ 

සිව (ලබෙන (ලං බෙන ආකාරයකට විචේන අවසථාවල් වල, විනෝද 

වෙලා සතුටු වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවල් වල, අර භාවනා කා&ිසටාන-ය 

මුතුකාරගෙන සින අස කර ගන්නා නම්, අන්න එතකොට ඒ තැනැෑත්නා 

දන්නෙම නැබිව් සමාධියෙනුත් වැඩෙනවා. යම් කිසි අවස්ථාවක හින 

ධණ්යානයටක්ණන් ව ටෙන්න පුළුවන්. හුභක්ම මහන්ස වෙලා වැඩ කටයුතු 

කුරලා අර තුමිසථානය මේනෙගි කරගෙන හාන්ස් උනහළෂ් අඬේදීෂ 

සමහර විට ධෲණනය ලැබෙන්න පුළුවන්. 

අන්න එනකොට ඹය විදියට කරල තුමයි අඞභිතයේ ගිහි සින්චතුූන් අර 

නකුල මාලා, නකුල පිනා, චිත්ත ගහපනි, අනාථ පිණ්ඩිනක ආදීන් ඒ 

විළියෙ ලොකු තන්ඥා ලබාගන්නේ. මේවායේ යෙදෙනවා අර අනිකුත් ඒ 

ලං (මුදල් පිළිබඳ ාරණා විල නිරත වෙලා ඒවායේ ගෑැලිලා ජීවන් උකු 

ජීවිත නෞවෙයි ඒ බුද්ධ කාලේ බෞද්ධ ගිහි පින්වතුන් උපාසක උපාසිකාවන් 

අතුර නිබුනෙ. ධමියට නැඹුරුවෙලා, ධමියව කොහොම හරි කාලය 

සෞයාගෙන, ඒ විදියට සමාධියක් දියුණු කර ගන්න සුළුවන්, ඊළඟට ඊට 

වඩා චටිනා දේ නමයි අන්නිමට ඒ සණධියන් උපකාර කරගෙන ලෝකයේ 

යථා නක්ඛ්යවය, අනිත්ය, දුඛ, අනාත්ම බව තකෝරුම් ගැනීම, එදිනෙදා 

ජීවිතයෙ මෙ සිදුවන සිදුවීම් තුළින්ම. ඇත්න වශයෙන් ලෝකයෙ සිදුවන 

යම සිදුවීමෑත්ම දාන්න පුළුවන් අනිත්ය, දුබැ, අනාත්ම කියන කාරණා 

තුන නුළට. මේනු ලකුණු ගනන්, මේ ලකුණු ඉන හැම නැනුම දඅඟින්න 

පුළුවන්. බැලූ බැලූ බැන. නමුත් ඒකට හරියාකාර මෙ නහි කිරීම නිබෙන්න 

420) 



7: සා ආව ධ් දරණ 

ඕන, යෝෝණිසෙෝ මනසිකාර තියලා කියන හර් දැක්ම නිබෙන්ට ඕන. හරි 

දා යෙන සුද්ගලයාට මේ ලො ගලන ඇළ, දොළ, ගංහර, මේ 

ගස්වලින් වැටෙන ගෙඩි, මල්ඵල, මේ හැම දෙයන් තුෂින්ම විදණීනාව 

දියුණ සාරගන්න සුළුවන්. අනිත්ය, දුඛ, අනාත්ම, නි ලක්ෂණය දින්න 

පුඵවන්, අන්න ඒ විදියට එළ්නෙද ජිවිතයේ තමන්ගේ සිතු හසුරුචාගන්න 

පුලුවන් ආහාරය ගැන හොට කල්පනා කරන්ව ඕන. ගාන 
කල් දැන්න නැබිව්, වයෝවෘදධ උන අවස්ථාවේ, මරණාසන්න අවස්ථාවේ, 

ඝ් 
පමණක් හිත පහදවා ගෙන අපින් මට්ටකුණ්ඩලී වගේ ද වාලෝකේ යන්න 

ඕන කියලා හිනා ශත්තොත් ඹන්න මේ ධම්කථාව වැරදි විදියට තෝරුංම් 

ගන්න වෙනවා. විපරීත විදියට තේරුම් ගත්ත වෙනවා. එහෙම නෙවෙයි 
42 ඩර් 

ගින්න නියෙන්්නේ, දෑන් මේ ලෝකේ කථාවඝ් ඳනියෙනවා අච්චරට 
මෙච්චර නම් මෙව්වරට කොච්චරද කියලා. අන්න ඒ විදියට මේ ආරම් මේ 

ය "වකහව්මන 'ිම කරීම මවත් ක් ණිස්  කුෂ්වක් කම හිහනෙන්, වගේ?න 

හෞොළට දිඝුණු කරන්නම මොනවා කරන්න බාර්ද කියලා අන්න ඒ 

විදියට කල්පනා සාරන්ට &න. 

එහෙම ආල්පනා කරගෙන අද දන ශිල සමාදානයෙන්, ඊළඟට මේ ධම 

ශුවණයෙන් තුණුරාවන් කෙරෙරි සිත පහදවා ගැනිමෙන්, නමන් අමේ 

ගාථාවෙන් පුැහාණු නළ ධම් මාගියෙනි ගමන් කරන්ට් ආරම්භය! ළා. 

ඒ නුපින් ජනින වූ මේ ශල සම්භාරය, යම් කිසි අවස්ථාවක අර් සදධා 

ඹු සූ £ 6412 £4:5 4 9234 දා "ඈද... 1 
0. රාය, ද 5), ද5($; ධී, 2, සියනු නිවනට උසකාරී ඩෑෲන ආ්ද්ර්( ධ& , (/2/() 

ධම්, තමන්ගේ විතත සන්තානය තූළ වගා “සිහි කාරි ගැනීමෙන්, ඹඔෙ 

ජීවිතයේදීම භහැඹ&ිනම් ඒ සෙරවාන් සනදාගාම, අනාගාමි, "ස... කසක 

මාගිඵල අවබෝධයෙන්, මේ උතුමි වූ නිවණ ධමිය සාක්ෂාත් කාර%ශේය 

සියලු ජාන, පරා, වචණධි, මරණ, අදි සංඝාර දුකින් අන්ඕද් අමා ක ස 

න ග්ානගවෙන ගන්නම ශක්තිය ලැබෙවා, බලය ලැබේවා, 

&යලා ප්රාර්ථනා කරගන්ට ඕනෑ. 

ඒ වගේම යම්තාක් ශාඝනාරණෲක සමෲන් ආෂවින දිව්ය බුහුම් සමුහයෑත් 

සිටිනවා නම්, ඒ වගේම මේ පූජනීය ස්ථානයට අධිශෘගිත දෙවනි අෙඩණනාදී 

යම් ආඝෑ නර ගාන නකනනක් තත වා. ඒ හැම 

කෙනෙක්ම මේ අපේ ධම් දේශනාමය, ධශුවණමය කුලය අනුමෞදන් 

වෙන්වා, අනුමෝදන් වී ඒ හැම කෙනෙඅම ප්රාටිනිය බෝධියකින් උබුම් ද 

අමා එක නිවන් සාක්ෂාත් කරනවා කියලා ප්රාර්ථනා කරන්න. නැසී මිය 

සරලොව යාද නාකි ගනයට වෙන් නම් එපමණා;න් නණනා්යාොවඩවපෙයි, 
15, 123 1 පු ෂ් ?* අවිවියේ පටන් කතව අණ්ඩාද යම් නා පින් කැමනි නිවන් කැමති 

නැ. 



(:ත්ව්යෝ වෙත්ද ඒ හැම දෙනෙක්ම අපගේ ධී දේෝණනාමය ධමිගූුවණමය 

කූඹලය අනුමෝදන් වී ඒ තම නමන්ගේ දුගනි නත්පවව්ළින් මිදී ධම්මාගියේ 

යමින් හැණි තා ඉක්මණින් උතුම් වූ අමා මහ ණිවනින් සැනසෙන්වා 

කියලා දැන් මේ විදියට ගාථා යලා "පින් පමුඇවුන්න. 

" * |॥ 
5: 07:52 ඒද අලම් & "අනාගන්න 



] । £। ද 4, න 0 ේ £ෑ। 

41, ය ශී 1 (4, ..! (භ, ( රි 4, (0 



14 වාත 6 ද්ශනතය 

'තගමො නසඝ ආඟවණසො අරගනතො සමමා සබුදරයසස 

සුසුඩං දාන ජීවාම -වෙර්්හනෙසු අවෙට්්නො 

වෙරිනෙසු මනුසෙසයුූ-විහරාම අවෙට්නො 

ඩා වන පනි ස තුග 

ආතුරේසු මනුසෙසු - විභරාම අනාතඉරා 

සුඛා වන බා 8) ~ (ෆර් කසු අනා 

උසැයකෙසු මනුසෙසසු-විගරාම අනුස්යුකා 

“ඛබ වගග, ධම්මපද 

දැ 660% චන් පින්ව වචන, 

සැපයට කැමති බව මුළුමහත් ලෞෝතයේ සියලුම සත෴ඩායින්ට පොදු 

ධම්තාවක්. මුළු ලෝකයම යෙදී සිටින්නේ සැපය සොයාගෙන ශන ග 'මනක;£; 

නුමුන් මේ සැස සෞයාගශගෙන යන ගමන බෙ හෝවිට කෙළවර ඩක්නේ 

දුදනන්, ඒකට හේනුව සාමාන්ය ලෝකයා, අවිද්යාවෙන් වැසුනු ඇස් ඇති, 

තණ්හාවෙන් බැඳුනු ඒ ලෝකයා, සැපය සොයන්නේ අනියම් මාගියෙන්,. 

නියම් සැපතත් ඊට මාගියන් හරියට දන්නේ නැති නිසයි ඒ නන්ඥවියට 
& 

වැටිලා තිබෙන්නේ. සාරාසංඛ්ය කල්ප ලක්ෂයක් පෙරු (මී සුරලා අප තිලෝගුරු 

බුදු පියාණන් වහන්සේ අඳ වැනි වෙසක් පෝය දඅවසක සම්බෝධිය 

ලබාගත්ඩසේ ඒ ඝැස සොයාගෙන ( උඩුන ලෞට සනත්්යවයාට නියම සැපතට 

මාගියන් නියම ඝ පතන් හළුන්වා දීමටයි. බුදු පියාණන් වහන්සේ තමන් 

වහන්සේගේ හා වින් මහා කරුණාවක් උසාර කරගෙන බොහොම 

අවසථාවල් වල ඉදිරිසත් වෙලා ලෝක සකභයාට ඒ අනියම් මාගියෙන් 

ඇත සෙවිල්ල ඉවත් කරලා නියම සඝැසන හළුන්වා දෙන්ට ධම් දේශනා 

නළා. ඇන් මේ අපි මාතෘකා කළ කාළ කුතත් ඊට අදාළ කථාවෙකුන් 

අසට පෙන්නුම් තෙරෙන්නේ අර බුදු පියාණන් වහන්සේ නමන් වහන්සේගේ 

අනුත්තර පුරිසදම්ම සාරචඵ් 

උපායමාගීි යොදමින්, මහා පුඥාවෙන් ධම්යේ සත්ය නාඳවය පැහැදිලි 
න (020 ,. 7!) (දී % [4 ෆ් ණෟ 

"ඇරමින්, ලෝකයාට ණන්නිය උදාකළ ආකාරයයි. 

ණා උපකාර අරගෙන මහා නරාණාවොන් 

ශාක්ය වංශයට අයි කපිලවස්තු නගරයටත් දෞර්ලිය වංශයට අයිති 

£ඉ්ලි නගරයටන් අතරින් රෞෝිණී &අලා ගෘභාවක් ෆලා බසිනවා. ඒ 

ගංභරුවෙ බැම්ම බැඳලා ඒ පලය ප්රයෝජනයට අරගෙන මේ නගර 

දදෙකෝම -, මේ ඡප්ධානි පක් - (09911 ය2 ගෞඩිනැංණන් ථආඩා. එත 

2, (0) "2! 2) ෴ 

4 42 4.4 
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(2 ක [බී තු 25), දී ඒ %. ී න . 25. 15 % ඒ. අබු: ! 8 නියං කාලයක මමේ දෙපිරිසටම වැටහුනා වතුර ෆඩිහවේගෙන &ිල්ලා ආසි 
දෙගොල්ලටම මේ නටයුබ්ත කරන්න බං එනා 2 වනරණි ලෙ 

වතුර ආ හෙන්නේ කියලා. ඊළඟුට මේ දෙසැ ද 10 ආඈමණ්ට 

වනුර අයිනි අරගන්න වාද විවාද මිගා වන් න්නා. බහින්බස් 
වෙලා, 253 කෝොලහල කරගෙන, කුලමල ගො ක්ෂ අන්අදට ලෙ 

කලබලය ඒ පභක්ෂ්යෂපත් රාජ විකාහටන්' ශ් රජ ගෙදරවල් වලට ආරංචි 
උනා. අන්තිමට මහා යුදධයක් ඇනිවන ඇැනට ාරණ්ය යෙදුනා. ඒ 
දෙපිරියසේම රජවරු සවන් පාඨ ණනියමින් යුද්ධය 2. යා 
හරියටම එදූ අළුයම් කාලයේ බුදු පියාණන් වහන්සෙ මහා කරුණා 
සමාපන්සියෙන් ලෝකය බාලා න තමන්ගෙ 50) 
රාජවංශ දො තමුන් වහන්සේ ( එකනට වැඩිම කාලේ නැතිනමි ( ඔවුනොවුන් 

විනත්යෲශණ රගෙන මෲා ;හේ වැගිරීමුක් වෙන බව. දැකඹලා බුදු සියාණෑන් 

වහන්සේ නනුවම අහසින් වැඩම කරලා ඒ රෝගිණී ගඟ මැදූ අහසෙහි 
සළඟ පිහිටුවාගෙන ~ පරය 6 කයෙන් ~ වැඩි ඝුන්නා. 

ඛ 3 46% ॥/ ₹ දෲ *~" ॥ £ 1 [ 22] 4 මි 4 ,10 (6, 9 දු සි යාන් වහන්සෙ එනනට වැඩිය 4 ෆෲන ද (1) ආර් 

ාකා අරලිය දෙවංශුයේම රජවරං අයුධ බව හෙළලා මුදු පියාණන් 

වහන්සේට වන්දනා කළා. බුදු ණා සේ න්ත "මෲ රඊජවරුනි 
34.1 ක් ॥ දෑ . [1 %ට 23 ॥ ඝ 1.1 ද [1 %් 455 ඈ මොකද මේ ලහභයට හේනුව? කියලා. ඒ රජවරුන්ට එකහෙළා ප්රකාශ 
කරන්ට බැරි උනා, මොකක්ද මේ යුද්ධයට මූලික හේතුව, කියලා. 
මොකද, අර ඔවුනොවුන් කුලමල කියාගත්තව පස්සේ එයින් අණිවුන 
ද්වේෂය නිසයි ඇත්තු වශයෙන්ම යුද්ධයට මේ විදියට 2 “ෂෙ 
යට නිබෙොන හේතුව ඒ ට ධවීඤු දන්නේ න. ඊළඟට බුදු පියාණන් 
වහන්සෙට ප්රකාශ නළා. අපි නම් දන්නේ ක තු නිකන් පි දස්නානක් පැමි 
දන්නවා අතයි කියලා. ඊළඟට සේනාපඵ) ගෙන්නලා ඇහුවා, ඒ4/ 

දන්නේ නෑ කිව්වා. සමහර විට යුවරජ දන්නවා ඇයි සප ඞැ 
විදියට ප්රශ්න කරලා බලනකොට අන්තිමට අර ගොවියන් එකතුවෙලා 
ආරම්භ කරපු වාද විවාදා නිසා මේ විත් කරුණු ඬංදළකති කියන 
ඵහ එෂිදරව වුනා. එනහනොට බුදු පියාණන් “යුෂ මේ දෙසසෂයෙන් 

;£ අහනවා 'මහරපවරුනි මේ වතුර කොයි තරම් වටිනවද" කියලා. 'වනුර 
නම් ස්ටාමිනි ටිකයි වටින්නේ, ඒ25 අල්ප මාතු. නරිකා තැන්! කුළ හියන 
එහ. "මේ කෘත්රිය රජවරා කොච්චර වටිනවද?," "'ෆ්කු නුම් වටිනාකම 
කියන්න බෑ අනර්ඝයි," "එහෙනම් මහරප්වරුනි, ඇංයි මේ එෲරම් නොවවනා 
දෙය?” සඳහා වටිනා මනුෂ්ය ජීවිත විනාශ කරන්නෙ" කියල: බැළු 
පියාණන් වහන්සේ ප්රශ්න කරහම ඒ රජවරුන්ට ඊට දෙන්න පිළිතුරක් 
නැතිවුනා. ඊළහඟට බුංදු පියාණන් වහන්සෙ ධ්ම්ය රේශාන්ය 25ළා අර් අසි 

1:20 
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මාතෘකා කළ ගාථා වලින්. නුඹලා හැම දෙනෙක්ම වෛරයෙන්, කෙලෙස් 
වලින්, නවන් පංචකාමයන් සෙවීම් ආදියෙන්, සිත් ඉතාමත්ම නොසන්සුන් 

නනවයකට පත්කරගෙනයි ඉන්නේ තියන ඒ අදහස දක්වමින් එබුළු එළ 

ලෝකයා අනර ආම මෙන්න මේ විදියට නියම සංපඝතක් විඳිනවා යල: 

ප්රකාණ කරමිනුයි අර ගාථා වදුළේ. 

දදුඛා ආන වාන -~ 1 අවෙට්නො 

වෙට්නෙආු මනුසෙසඝු - ආරාම අවෙට්නො." 

"(ුහුබුං වත ජීවාම වෙරිනෙසු අවේරිනො".වේරීවූ මනුණායින් අතර, 

මෛර්වූ ලෙරක සනව්යා අනතුර, අපි -අපි කියලා කියන්නේ බුදු පියාණන් 

වහන්සේත් ඒ කෙලෙස් සංසිඳුවා ගන්තු උන්තමැන් වහන්සේලාන් ~අ6 චර්ච් 

වාසය කරමු, 'ුැපුඛංචත ජීවාම ඉතාමත්ම සැසසේ, 'සුබ්' කියලා 

කියන්නේ සැපය. සුසුඛං ණියලා නියන්නේ ඉතාමත් සැපය. ඉනාමන්ම 

ඉහලම මට්ටමේ । ඇපයක් විමන් අපි වෛරීවූ ලෝකයා අතර අරවෛරීව 

වාසය නාරම, "වෙරිනෙසු මනුසෙසඳු~ අ ඉවෙවී වු සක්පවධින් 1*4' 

අතර අපි අවෛර්ච වාසය කරන්නෙමු, ඒ විදියටම, "සූසුඛං චතු ජීවාම-- 

අනුරෙඝා අනාතුරා"-සකෙලෙස් වලින් එ කුළී 8. ලෙඩ වූ, සන්යවයින් අනර 

අස ඉතාමත්ම සැපසේ අනාතුරව -ඒ කෙලෙස් ආනුර වික් නැනිව-චාසංැ 

කරන්නෙමු, ඇආතුරෙසු මනුසෙසඝු ~ විහරාම අනාතුරා" එබළු චූ කෙලෙස් 
ආනුර සන්යයින් නි නා පායලා තද න "සුසුඛුං 

චතු ජීවාම-උසයුකොඳු අනුසසුකා පංචකාම සම්පත්තිය ක් සෙවීමේ නිතරම 
උන්සුකව, ඒ සහා වෙහෙලෙන, නොසන්සුන් ත්ෂවසින් ඇත් අපි හැප් 

වාසය කරනවා, එබළු ඒ සෙවිලි නැතිව, කියලා අන්න ඒ විදියට බුදු 

පියාණන් වහන්සේ ඒ නමන් ලබාගත්ඳෂනූ නිවාරණ සුඛය පදනම් 45රගෙන 

අර විදියට ගාථා නක් වද්යළා. ඒකා අහලා බඩ දෙනෙත් සෝවාන් 

_එලයට පැමිණියා. ඒ වගේම අර යුද්ධය එෲනින්ම අවසන් උනා. 

ණ් එෲකොට අපට මේ බුදු පියාණන් වහන්සේ දුන්න මේ ශාන්ත 

ය෴ැනසුම් පණිවිඩය ගැන අපි හින යොදලා බලමු, විශේෂයෙන්ම ඔම් 
සිදධිය ආශ්රයෙන් අපට හිතාගන්න පුළුවන් ලෝෝනායේ ක්රෝධය කෝසංඟ 

ද්වේෂය ආදිය පැන නගින ආණාර්ය. ය ම නෘක් ලෝකයේ යුද්ධ ඇනිවෙනවා 

නම්, ඒ හැම් එකම ආරම්භය නිස් සිනයි. මිනිස් සිතක බීප් වශයෙන් 

නිවන ද්වේෂයක් මෝරා යනවා ටිකින් ටිහු. මේක වෛරයක් වෙල: 4.4 ॥ 
ජ්... බවට පත් උනාට පස්සේ ඒ අන්ලේශය නමන් 

වදී බව ලෞෝකයාඝ් දුවමින්, ද& කාලයක් විනාශය කාරා සන/9ං්යා ආ, අවි ලෙ 

සෙම කරනවා. ඒ වගේම මේ පින්වතුන් අහලා ආයෙනවා දැන් දෙවිදුන් 2 ₹ 

7 /, (4) 
4”)! 

ඉට් 4ක 
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තෙරුන් වහන්සේ සිළිබඳ ඒ අනිත කථාන්තර, ඒ දේවදාන්ත ඒ අනිතුයේ 

බෝධි සභ්යවයන් වහන්සේ කෙරෙහි ඇසිකර ගත්තු ද්වේෂය කොයි රම 
කල්ප ගණනත් ඉදිරියට ගියාද? අන්න ඒ වලේ ඒ ලමෛරී බවේ ඈ! 

ආදීනව අපි පළමුවෙන්ම ඇල්සනා කරන්ට ඕන, විශේෂයෙන්ම මේ යුගය 

මේ රටේ, ඒ වගේම ලෝකයේත්, හැම තැනම මේ ද්වේෂ ගින්න පැතිරෙන, 
ඈස්රෝධ් ගින්න පැනිරෙන, යුගයක්. එතසක්කොට මේ ලෝකයා සැපය හංදියට 

5ළහන්නේ සටන් කරලා පය ලබා ගැනීමයි. පය පෟනය කරනවා 

බුයලා එකක් අයෙනවා., බොගහවො රළදවො සටන් නාර්ලා ඒ නව්ණ්ඛට 
( 2 71 [න 

බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ විරාදධ වාදියා මැඩ්ලා, එක්ස් මරණයට 

පියා. 

න නොසන්සුන් කම හළුනා ගන්නේ නහැනිව් සංසුන් කමක්, සැනසීමක්, 

පත්කරලා, ඊට පස්සේ ජය පානය £ර්මෙන්. නමු බුළු 5] 

වහන්සේ වදුරලා තිබෙනවා - 

'ත්යං අවුරං කසදානි ~ දකඹඛාං දති සරාජ්යබනො 

උසයසගෙනා සුඞෟ සති - හිනා ජය පරාස්යං' 

[ ෴) ”%, ද” ස තණ *දෟ ම් ස් ම. ක ය "ව ෂූ සි සේන ණෲ න ද යම් ණය කෙනෙක් ජය ණා 5 (5? බුවොන් එයින් 0: % වෙන්නෙ 

වදුරව වමවෛරයමයි, 552: ඝ දග (අයා තය අරාජ්ය දව ආනහැරලා 

"” ; ඒ, ද, £ ॥ ॥ දද ඈ 16”, රදී ගෲ. ඈ £ ද වාසය කරනවා න “5(231. ඞ විශේව පවචෝොරයෙන' ද වචක්ෙරය 

අධ වචනයයි. අන්න එතහොට අසට තේරෙනවා නොසන්සිඳඥෙන බවන් බුදූ 
මේ අවෙරය කියන සිතිවිල්ල සකෞයිනරම් විනාණයත් ලෝභය පූරා ඇණි 
නා අ ආරම්භයේදීම මේබව නියම ආකාර්යට බෙහෙ වැටුණේ 

නැත්නම් මේක හරියට විෂබීජයක් වගෙයි. ඈන් විෂබිප් ැනිරෙන ම 
9 කිසි එන්නත් කිරීමක්, ප්රතිශන්නි කරණය, ආද්යස අව්ය වෙනව: යෘ ! 

£. 

ආ 

ප්රතිශක්තිකරණයක් නැබි තැන විෂබිප් ආයානක අන්දමින් : අන 
රෝගීබවට සනත්වෙනවා, ඵ් වගේම නමයි මේ ද්වේෂය කියන එත. ඇතැමි 
කෙනෙකු තුළ මේවාට ගිසි මෛත්රී භාවනාදිීය නැබි උනාම් චරිත්යංය 
බවට පත් වේනවා. හැම නිස්සෙම නොරිස්සුම් ගතිය. ද්වේෂය, කොධය, 

ඉහවහා සම සා්ඥාවිකක් මාවන්. එබදු පුද්ගලයා ධමියෙ හඳුන්වන්නේ 
1, 5 215 1980, ෆු. ප ් 40 ද” ඳී “4 දද ද 62, )”)(7% උණ) අර් 7: 0) දෲ ගැ] සුගලා කියල 127 . රුක ය, 4 £ යන්නේ 213 (02), 

ආඅවචාලයක් ඇති නෙක් සිරිසක් මැදට ගියාම හැම් නිස්සෙම ඒ පිරිස 
විකක් එහෙ මෙහෙ ගැටෙන ව මේ ආනනංත්තාට තරහ යනවා. තමන්රේෝ 

බුඩාලය න නිසා. අන්න ඒ වගේ ඉඅවාල කාරයෙකුට උපමා නරලා 

යෙනවා, දැඩි ද්වේෂයක් ආඇ£ පුද්ගලයා, හැම නිස්සෙම ගැටෙන 
ස්වභාවයන් ඇති වෙනවා අර ද්වේෂය නිසා. හැම් ඝුනම් ගැටෙනවා. 

පුද්ගලයින් සම්භන්, සමර දේ සමඟත් නිනර ගැටෙන ස්වභාවය. ඒ හැම 

228 



1  ජපආන්/ 4ආණාඩ දාණී දේශණා 

ගැටෙන වාරයක් සාසඝා මේ :ැනා! (:ආ9ාලේ සින තුළ අඈ4වන පරිවණිනය 

මොක්ද? අර දූවේණය ණියන භයානක ක්ලේශධමය ඒ ඒ අවස්ථාවේ 

සිද්ධවෙනවා පමණක් නොවෙයි £& කාලයක් සංසාරයේ ඒ ඇමානුරූසව 

ක්ෂ ප්රන ආදී, එහෙම නැතිනම් නිරය ආදී, තැන්වලව යවමින් ඒ 

% නැනාට දිශී කාලයක් දුක් සකිනාාතත ඒ වගේම ඒ සිතිවිල්ල 

වධුනට පස්සේ ඒක වචනයෙන් සිටඩෙනවා පරුෂ වචන වශයෙන්. 

ත් 22 න්නේ නෘ. බහින් බස් වීම් ආදියෙන් කැල 

ඊළඟට ක්රියාත්මක වෙලා ප්රාණඝාත සා” ඒ භයානකනා අකුසල් විලටන් 
?'~ 2. ඒ”... ද, 11] % £ [114% 

ආහානෙක් යොමු අදි: න නවා. ඹන ඹෲ විදියේ අවේ ආයෙන (2 0දනව 

75123 ලි න්ම් නෙකු න කල්පනා "(ට ඞෲ 'ලිල ( සඝූතුව )*ඛනවා, 

ඊළඟට බුදු පියාණන් වහන්සේ | විශේෂයෙන්ම බුද්ධ වෛරය ~ 'ආනාත_ 

කියලා කියනවා ඒකට, ආඝාන බැඳුගන්නවා කියලා “එබළු ඒ බද්ධ 

“න සංසි€වා ගැනීමට 1 පහක් ප්රකාශ නාරල අනිබෙනවා. එකක් 

“2 % .। ද් ) *ඒ41 61: 1ක් දී 14 ම ඒ$;(භ% %,,5, £, 4 ද%,,”। * | 

මේ අමුතුවෙන් තියන්න දෙයක් නැ, මෛතිුයමයි. මෛත්රී භාවනාව වැඩිව. 

දෙවනුව කියලා සියෙන්නේ කරුණාව, ඇතැම් අවස්ථාවල නරණාවන් 

උපකාරී වෙනවා ඒ නාමන්ගේ විරුද්ධ වාදියාගෙ දුවිලනාවන් තෝරුම් 

ගැනිමට, ඒක සංදරාරීක දුවිලතාවකන් හැටියට සළැඉලා, ලෙඩක් හැටියට 

සළකල, මෙවෛරයක් ආනිකරගන්තු පුද්ගශයා එහෙම් නැෑැනිනම් දඅවේෂයක් 

5 කර් ගන්නු සුද්ගලයා දෙස බලන්නට නියෙන්නේ ඒ තැනැ! තා (මඩේ ක් 

හැබිස්ව, තුවාල භ්යරයෙක් හැටියට. අන්න ඒ තුළින් කරුණාව මතු 

කරගන්න පුළුවන්, එතකොට ඒ කරුණාව මාර්ගය කරගෙනතන්, බාධ්ය 

කරගෙනන්, කෙනෙකුව සුලුවන් නමන්ට ඇණනිවෙච්ච බද්ධ වෛරයක්, 

ද්. 113)", ඹෲ ඥෟ", |] මී * දෑ 1 £॥ 7 “අ, $$) %, "(දද 1] / (4 12] ක සී 41 

එහෙම නැතිනම් දැඩි ද්වේෂයක්, සංසිඳවා ගන්ට. ඒ වගේම : තවත් සමභර් 

12 උපේක්ෂාව, උපේෂෂාව කියලා කියන්නේ මැදහත් බැලිම. 

ඒ නැනැත්නතාලේ ශඇරිරයන් මගේ ශුර්රයන් හනැදීලා තිබෙන්නේ මේ පඨවි, 

ම සුප, තේජෝ, වච්යයෙ කියන ධාඛතුවලින්. මේ තැනැන්තාගේ අසුවල් 

රඟ දූ මා ද්ව්ෂය පවත්වන්නේ කියලා. ඒ විදියට යම් කිසි 

ආකාරයකින් උපේක්ෂාවක් ඇති කරශන්න උත්සාහවත් වෙනවා. අන්න ෆ් 

උපේක්ෂාව! ඒ ද්වේෂය සංසිඳවා ගැනීමට උපකාර වෙන දෙයක් හැටියට 

බුදු පියාණන් වහන්සේ ප්රහභ්යෲ කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අසන 

අමනසිකාර' නියලා කියන නොමෙනෙහි කිරීම. අවේෂය වැඩෙන්නේ 

නැවත නැවතත් ඒක හිතට මනු වීම 2ස9. ඒ මතුවෙන ස්වභාවය ඉවත් 

කිරීමට එය නොවමෙනෙනි කරන් උත්සාහ කරන්ට ඕන. නෞොඛෙනෙහි 

කිරීමට හිත පමුණුවන්ට ඹන. නමන්ට 2ඉළු වරදට ඒ පිළිබඳ සලිගැනීමේ 

චේඝානාව බෙන නිසයි ඒක නාවන නැවත ම1ඇවෙන්නෙ,. ඒ වෙනුවට ඒකා 

රාද් 
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අමතක ිර්මට උත්සාහ කරන්ට ඹන. ඒ වගේම 2 යක් දෘචව/( 
නිබෙනවා. මේ හැම සත්ඥවයින්ම මිය ආයාද ආරගෙන ඝ&ඵෆින අය බෑ 
ධමිානුකූලව 25ල්පනා නාරනවා. ඒ කියන්නේ ක්ෂ නානව ක 
කමිනුරූපව ඒ ඒ තැනැන්තා නාරන රදේවල් වලට ඒවායේ එඵලව්පාක 
වදිනවා නියලා, දැන් බොහෝ දෙනෙකුට අවේෂය ඇ£ි වෙන්නේ -සාධාරණ 
සකෙරසය යලා අළෙයක් ඇති වෙන්නේ- අනින් අයට යම් &සි 'පැඩම2:$් 
ඉගැන්වීමටයි,, "ඒ අයට පාඩමෑ් උගන්වන්න ඕන" ණියලා ඒ විදියට 
හිතාගෙන, නමන් මා ඉළ ඛන උනේතැය තමාට පෙන්නේ ;නෲ. ඒන 

වක ධම්යක් වශයෙන් යට වෙනවා. අන්න ඒක නිසා හිතන්න තියෙන්නෙ 
ගේක මේ ලසෝ ධමිනාව, කමණිනුරුපව කෙනෙක් වාරදි කළොත/ 
ඒකට විදින්න ෂූ අසි ඒකට උපනාරණ වීම සුදුසු නෑ. එසේ 
උපකරණ උනොා' ඒ අයට අඬසුවම් කිරීම් වශයෙන්, අපට එහි පුනිඵලයන 
විඳින්නට ක්යා. විදියට බුදුපියාණන් වහන්සේ ්රම පහක් 

$,:", දන්වලා 1 තියෙනවා, ඒ බද්ධ වෛර ංසළවා ගැනීමට, 

මේක එදිනෙදා ජීවිතයෙ තම නමන්ට අ ॥ දින්න පුළුවන්, පුයෝපනයට 
ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඝණාසනයේ මෛත්ර් සනරාණා ආදී ගුණ වලින් 
ඉතාමත්ම ප්රකට ස්වාණිීන් වහන්සේ කෙනෙන් මයි අගු ශාවක සැරියුත් 
මහා ස්වාමීන් ! ම ස ්වාව්ඤය සිව ව් ස්ථාවක සංඝයා වහන්සේලාට 
කුම අක්ණිාාතී "ද්යළා, මේ ආඝාන' යලා කියන බුද්ධ වෙරය 
සංසි€වා ගැනීමට. ඉතාමත්ම පුදුම විදියේ උපමා උන්වහන්සේ දක්වන්නේ. 
2 ॥£. । 'නුමි කරනවා, දෑන් ඹන්න යම්කිසි සොනෙකුව අවේෂයක 
වඊහෙම නැසඹ්නුම් මඅවෙෛරයක් ඇති උන්ය තව කෙනෙක් පිළිබඳව. ඵ් 
තැනැත්තාගේ ඝායික හැසිරීම න . කායිතෑ හැසිර්ම 
ඉතාමත්ම නරකයි. නමුත් වාචසික හැසිරීම් ඉතාමන්ම ප්රියමනාපයි. 
හොඉ€යි. එහෙම නෑත්නම් වාචසික හැසිරීම වල දෞෝෂය්යඝහ් නෑ, අන්න 
එබළු පුද්ගලයා ගැන කෙනෙකුව අවර ඇනි උනාම පිළිපැදිය යුතු 
ආකාරය ඒ සැරියුත් ස්වාමීන් වහන්සේ පෙන්නුම් අරනවා උපමාවණින්. 

දාන් ඹය 2 (2 කුල සිව්රු පර්භරණය නාරන සංඝයා වහන්සේලා මාගියේ, 

විදියේ, යන අතරේ යමණිසි රේදකඩක් හමු උනාම චවම්පයින් එක කොනක් 

න 

අරගෙන සිටත් වෙලා යන්නා වාගේ ඒ අවස්ථාවේ අර සද්ගාලයායේ 

පාගාගෙන දකුණු පයින් අර හොඳ රෙදිකැංල්ල ඇදල ඉරලා ඒ වික 

නරැකු කායික හැසිර්මී මෙනෙසි නොකළ යුතුයි. ඇආයික හැසිරීම් ගෑන 
හිතන්නේ නැනිව් හොළ පැණනන විතරක් ගිනනවා. වාචසික හැකිරීම් හොඳුයි 
කියන එක ඉදිරිපත් අරගෙන තමන්ගෙ අවචේෂය ණා (029 වාෟ. 
මෙනුන මේ උපමාවක් දෙන්නෙ, ඵන ඉතින්! අර ය: ඈයා ව්යන්සේලාට 

330 



14%) 

පමණක් පොදු එකක් හැටියට නෙෞවෙසි නාම ॥: 

න. ආන්න (0න., වමේ කනියන්නේ යම් හස් 

111 %, 
72%. තඝූත් නියෙනවා නර 

යම් ළේ ය 

වචනයේ හැසිරීම. ඉණින් : 

ඩා 

185% 
12%.) 44...ඛ 16: 

94%, නා කායිඝ හැසි! 
ද්වේෂය 

පැත්තයි 

$%මයි 

හැන් ගේ 

නර් 

ඳී 
1! ගන්න ඕන නමි, අර නරන £ 

තමනුත් , 
සුදග 

පැන්බඉකුත් තයෙනවා. 

2), 

වධාගන්න 

අපි හිඳුන්න 

2තංඈඅාව දාවි දෲන්යා ආ 

ඒ උසමාව ආශුයෙන් . 

ලයෙක් 

වඑවගහෙමව 

ඉන්නවා 

නණැඹිනම් ඈ, 
2:11 212/ 

දො 
තූ 

හොඳ 
(1):5") 

ඨෟ නහ 
ද 

11: 14) ) 9:,2:13% ।,” 
23: % 3, වධ 

වපජපොෙළබෙොෝන්සනේ. 

සමඝර් විධ කන්දක් තර්ම බධ්නා ගුණ ඇති තෙනෙකුගේ ඒ ගුණය 

222 තුර්ම් පොඩි දෝෂයණීන්, එබළු ස්වභාවයක් 

අමාජයේ තිබෙනවා. එක්ඉරා අස්ථාන රුචියක්, එක්තරා අස්ථාන ්රීතියක්, 

ක්ති විදිනවා අර දවේෂ සිතුවිල්ලෙන්. ඒක නමන්ට බකෝරෙන්නෙ නෑ. 

තමන් ඇබවෙනවා. ඒක වෙන්නේ අර නොමෙද 
දෲ? 19% (කිරීම නිසා. එතණොට සැරියුත් ස්වාමීන් වහභ්ය [දන 
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උපමාව හිතුව අරගෙන ~ පංශුණෂූල සිව්රු දරන ස්වාමීන් ව්යන්සේ 

සක්කෙනකුට අරව්දියෙ කිලිටි රෙදි කඩක් කමුඋනාම ය සගනාගක් නටා. 

නොවෙයි. එයින් ගත යුතු ටිකා විතරක් ගන්නවා. අන්න ඒ වගෙ අර 

පුද්ගලයාගේ හොඳ පැන්න සිහිපත් කරලා තමන්ගේ හින මෙෛනුයට 

නැඹුරු කරගන්නවා. කරුණාවට නැඹුරු කරගන්නවා. අර නම්න්ගේ 

භයානක විපාදත දෙන ඒ බද්ධ වෛරය සංයිවා ගන්නවා. 

2 දෙන උසමාව,. ඒසේ තියෙන්නේ, යම්කිසි නෙක් 

හ් චා ඒ තැනැත්තාගේ කායික හැසිරීම් සිරිසිදුයි. වාචසික හැසිරීම් 

ඒ _ූ ිරිසිදුසි. හිද නේ කයින් රන 

කාරන දේවල් නරකයි. අන්න එබදු සුදගලයා 
£:44 ද 
4 ෴ මදවචෛරය සංසිඳවා ගැනීමට ඝැ රියුත් 9මින් 

ක්ති හොඑඉයි. නුමුත් ඩවානයෙන් 

2) 

ගද 

පිළිබඳව ඇති වන බුද්ධ 
වහන්සේ උපමාව 

මොකසාද, ඹන්න යමිකිසි කෙනෙක් මහා නියං කාලයක, ග්රුෂ්ම කාලයක, 

දෘහි සිපාසයණින් එනවා වනුර් හොයාගෙන. විළක් නිසෙනවා. ඒ විලේ 

වතුර දිය සෙවෙල් වලින් වැහිලා. එතකොට චතුර බොන්න ඕන නිස; 

කොහොම ර් අර දිය සෙවේෙල් අන් දෙකෙන් කිට තුමන්ට ඹන 

ගැටියට චතුර බිලා පිටත් වෙලා යනවා. අන්න ඒ වගේ එනන අර දිය 

සෙවෙල්වචලට උපමාකරලා නියෙන්්නේ අර ය අර් වචිනලයේ 

ඇණි අඩු පාඩුකුම්. ඒවා මෙනෙහි කරන්නේ නැතිව හොඳ විකා විතරක් 
බේද; ණි ස් සතු, හැක යන එකයි ඒකෙන් දක්ව 

අණුව 

(90::%ආය 
201. 1:3 “27 1 දූ” 0 -ූ [1 15.42 

ඉං 444 4... 

%:£% 

දී 12.7 න්ය රියුන් ස්වාමින් වහන 2. £ ।. 

02 21 [4 196 '5. 716 ඒ 43 4%(2% ගන්න හ්රමයක්, නියම් මෙනෙහි කිරීමේ ක්රමය? 

න න යම 

පුළුවන් ඒ තාලේ කායින ඝඞැසිරීමුත් 

224 

න්නෝ. අන්න ඹු විදියට ඒ ඒ පුද්ගලයාගේ 
ත&න්ගේ 8;නා ආිකමවාෟ 

එනන දක්වලා ආයෙනවා. 

86085 හකුවගනෙඉත් සිටින්න 

ඉතාම නරකයි. වාචසික 
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හැසිරීමුත් ඉතාම නරකයි. නමුන් ඉඳහිටලා, විටින් විට, සිතෝ සිරිසිදු 
පැහැදුණු ස්වභාවයක් මතුවෙනවා, ඉලානුරකින් වගේ. අන්න එබළු පුද්ගලයා 

15 පිළිබඳව ඇනිවෙවචිච මඋවෛරය සංසිවේර ගන්න සැරියුත් ස්වාමීන් වහන්සේ 
දෙන උපණාව මහා පුදුමයි. ඔන්න යමිකිසි නියං භාලයක ඉනාමද 
පිසාසිතව නෙක් වෑ ස තා යන අතරේ වෙන කොහෙවත් 
වතුර නෑ. හරණෙක් අඩිය නියසු තානකා වතුර කැ නියෙනවා. මේ 
දැක්කුම මේ තැනැත්තා කල්පනා තරන්නේ නෑ "ඇන් මම සණිවිටුචක් 
ගෙනල්ල: ය දෙක 
දාලා බොන්න ඕන කියලා වන්. මොකද, එතකොට ව්යනුර කැලනෙනවා. 

ඒක කරන්න බැරි දෙයක්. ඒක නිසා ඒ දනන් ණී ය 
මොකද කරන්නේ, රණත් වලේ බිම ඝතර් ගානෙන් වැටිලා දිව් ගාල 

අර වනුර ටන බොනවා. මොනාද, නියං ලේ පිපාසේ නිසා. ඹය 
මොකා ආශ්රයෙන් සැරියුත් ස්වාමීන් වහන්සේ පෙන්නුම් සරන්නේ මොකක්ද, 

අර පුද්ගලයාගේ කොයිතරම් නරක පැන්න තිබුණත්, ~ කායික හැසිරීම 
වල ගන්න දෙයක් නෑ. වෟච්සික සිරී ගන්න දෙයක් නෑ. නමු ඉළ 
හට්ල්ය යන්තම් අර මහා ඝනා්යණධිංකාර රාත්රියක පොඩි විදුලි කෙට්ල්ලක් 
න 322 විවරයක් එනවා ~~ ඒ ටිකා ඇනි කෙනෙකුට මෙමත්ර 

"න්න, කරුණාව ඇති කරගන්න, ඒයි සැරියුත් ස්වාමීන් වහන්සේ 
!॥! "ධා දෙන පාඩම, අර ණුසුදුස පැන්න අමතක රලා අවනේෝ අමේ මෙච්චර 

.: ල්් ක 

ලමෙහෙම උනුන් ඨටිකුක් අයෙනවා . නෝද ලැබ් තැනැත්තාගේ ගන්න කියලා 

ඒක මමෙනෙනි කරලා ආමන්ලෝ දපොෂ සංසිවා ගන්නවා. මේ ඹනතතකොම 

ඔබක් පවෙබුමවෙක් කර! ගනනේ, නමන්ගේ හිත;නේ අර ද්වේණ ගින්න වැඩුනොත් 
තමන්ට සාංසාරින වශයෙනුත් බරපනල විපාක විදින්න සිද්ධ වෙනවා. 
එපමණක් නොවරවෙයි මේ පීවිතයේ පවා ඒක වැඩිලා ගිහිල්ලා අන්නිමට 
කල කෝලහල මිජණ් මැරුම් ආදිය දසෝවාම යන නිසා. ඹන්න එතකොට 

1 ඒ නුන්වෙණි උපමාව. 

ඊළඟට සෘරියුත් ස්වාමින් වහන්සේ පෙන්නුම් කරනවා ඔන්න කෙනෙන් 
ඉන්න පුළුවන් අර කාය හැසිරීම් ඒන් බොහොම නරෲයි. ගන්න 
දෙයක් නෘ. වාචසික හැසිරීම් ඒත් ගන්න දෙයක් නෘ, ඊළඟට කියනවා 
ඒ තැනැත්තට ඉඳුහිටලාවක්, විදුළි කොටනවා වගේ වන්, හිතේ හොළන් 

මතුවෙන්නේ නෑ. එහෙම නැතිනම් පුසාද ස්වභාවයක් මතුවෙන්නේ ම 
කොටින්ම කියනවා නණෘෂ් "හහ්තුම දෙයක් කාකි" තරමි නෙක්, නමුත් 
එ්බළු පුද්ගලයා පිළිබළව සඩෟා ගනායුනු ආකල්පය ඊළඟුට දක්වනවා. 

ඔන්න යම්කිසි කෙනෙ දකිනවා ඉතාමත්ම දුගි රෝගී අස, ගන් 
කාණ්තාර් මාගියක යනවා. ඒ තැන ැත්තාව ගෙනියන්න ආණාර්යක් නෲෘ. 
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ද 2 



85 (37%ආ/ ඈආණුාඩ දා් අරන 

බොන්ණ වතුර: ක් නැ. මානි පෙන්නන කෙනත් නෑ. ආහාර නෟෘ. බෙන් 

නා. අන්න ඒ ආශාවයෙන් ඉතාම දුකෂිත අසරණ අන්දමින් ඒ ඇැනැන්තා 

ගමන් මාගියේ යනවා. ඒක දුනින යම් සේ වණ?!) පුද්ගලයෙක් 

කල්පනා නරන්නෙ කොහොමද? "අනේ මේ අසරණ මනුණායාට 2ඉවුරුහරි 

පිහිට වෙන්න ඈබනෙන් !। ඉන්නවා නම් මඩිය දක්වන්න. කවුරුහරි ආහාර, 

ටිකත් දෙනවා නම, නන් සින්" වනවා ගයි මේ නැනැත්තා විනාශයට 

නෑ නොවී කෞහොමං හරි 'ජිළිතය් කෙන ආකරයට" යලා කරුණා 

සිතිවිල්ලක් මතුකර ගන්නවා. ඇන් සාමාන්යයෙන් ඒ වශේ කෙනෙක් 
නදන කරුණාව අහ1වෙන අයධ එහෙම සින්වීලි ඇනඳි වෙනවා. 

අන්න ඒ උපමාව ආශුයෙන් අපට හිතන්ට බතයෙන්නේ අර ඒ ඉබමන්ට යම 

කිසි වරන් කළ පුද්ගලයාගේ ගනු යුතු කොහෙත්ම දෙයත් නංනනමි ඒන 

ඵ් සුද්ගලයාට රුණාව ඇක්වචිය (5) බවයි. මේ හැම ලඋපමාවක්ම අපි 

අවන්නේ, තමන්ගේ හින ඒ උපමාවට යෞදලා ඒ ආශුයෙන් කුමන්ගේ 

බීවි්තයට ගආයුණු ටික ගැනීමටයි. ඒ හතරවෙනි සුද්ගලයා පිළිබඳව. 

ඊළහට සස්වෙනුව දක්වනවා, ඇන් සමෲර විට සමාපයේ මෙහෙම 

දේවලුත් සිදුවෙනවා. කෙනෙකුගෙ ! සික හැනිරීම් තත්ය නාම්. වාත 

හැසිරීම් ඉතාම හොඅයි. කියන්න කිසිම වරදක් නෑ වගේ, නමුත් මොක් 

නමුත් භහේනුවක් නිසා දවේෂයක් ඇතවෙනවා, සෞද්ගලික කාරණයක් 

නිසා හෝ, අන්න එබළඳු ද්විෂයක් ඇ! උනාම ඒක නම් සංසීවා ගන්න 
බොහොම සහසුයි, ඒට; න! ටියුන් ස්වාමීන් වහන්සේ උපමාවක් දෙනවා. 

ඒත් අර නියං හාලේ දෙනෙක් පිසපාසිතුව වතුර සොයාගෙන යාන අනුරේ 

හමුවෙනවා හොඳද පිරුණු විලක, පෙනුණ, හො ෙදාන 4), 

පිරිසිදු ජලය ඇති, සෙවණ 6අංං&ි කමන්ට් තඥානම්ව. අමන ඒ නැනැත්නා 

නා මියා ඌම ඕන හැටියට වතනර බිලා නාලා, ඒ ගනන් යට 

සංඝුන්ව සංපසේ ඉන්නවා වගේ අර නැනැන්තාගේ හොළු පක්ෂය ඹන 

මමෙනෙහි ආරලා මේ නැනැණ්තා නිසා මට මේ විදියට දවේෂයෑ0් ඈ 

උනන් මේ තුර්ම් හොඳ ගුණ ද?) නොනෙක් (යලා 2 ඒ ගුණාය 

නාලාං-ඒ ගුණ ගහසේ නාලා තමන්ගේ ද්වේෂ ගින්න සංසීඞවා ආනා යුද 

බව සැරියුත් ස්වාමින් වහන්සේ පෙන්නුම් කරනවා. 

ඔන්න ඕය විදියට අපිට ඇන් කල්ඝනා කරන්ට ියෙන්නේ, මේක 

තුළින් අපට සෙනෙන්නේ මොකක්ද? අපේ චිනය යන ණාගිය, අපි කරන 
ක්රියාවල් හැම එකුකටම යටින් "න (න්නේ අපි යමෑ් පිළිබඳව ගන්න 
ආකල්සයයි. යමන් ඝි ළිබුඳව අපි දරණ ආකල්පයයි. 'ආකල්පය ණියලා 

භහියන්නෙ අපි යමක් අහා ස ණි ඒක අපිට වෙනස් කුර 
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7 වන අද්ශාන්ය:ු 60) 

ආන්න පුළුවන්. ඒත ස්ථීර දෙයක් නොවෙයි. අපිට පුළුවන් ඒක වෙනස් 
නාරගන්ට, ඒක වෙනස් ර්ම කළ යුත්තේ ධම්්ානුකූලව බව බුදු පියාණන් 

වහන්ගේ ප්රකාශ කරනවා ~ දැන්, නුවණින් මෙනෙහි රීම අනුවණින් 

මෙහනෙහි තිරීම - එහෙම නැබිනම්ි නිසියාකාර මේනෙසි කිරීම අනිසි 
ද්යා. _ මෙනෙහි සිරිමත් - යලා දෞොෙඉඌක් ධුම්යෙසි තිබෙනවා. අනිසි මෙන& 

කිරීම කියන එහ ධමියේ දක්වන්නේ අයෝනිසෝ මානයිකාර කියලා, 

කෙලෙස් සියල්ලම් අ,%8 වෙන්නෙ, ඒවාට අදාළ දේවල්, අර අණිසි විදියේ 

මෙනෙහි 2ඊමෙන්, එතකොට වයින් මිදීමට නම් නිසියාකාර මෙනෙ&ි 

කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. ඇන් සැරියුත් ස්වාමීන් වහන්සේ මේෙනාන මේ 

උපම: , මහින් දක්වලා හතිබෙන්නෙඳ් අන්න නිසයි ආකාර මෙනෙහි කිරීම. 

ක නි 01.) වහන්සේ ොට්ින්ම අවසර දීලා තිබෙනවා යම් ආනාර්යණින් 

ආඅහුසල් යට යනවා නම් කුසල් ම්යාවේනවා නම් අන්න ඒ ආකාරයෙන් 

මෙනෙඩඞි කළ යුතුයි. මොනම උපමාව න් හෝ උපකාර කරගෙන, මොනම 

කමයක් හෝ උපයොගි කරගෙන, අකුසල් ~ අකුසල් නියලා කියන්නේ 

ලෞභය, ද්වේෂය, මෝහය - ඒවාට අදාළ දවල්, ඒවා යටපත් වෙන 

ආාකාරයවයි මෙ ති සාද්න්ට ඔෲනෙ.. ඒවා කැකි පවන ॥ ආකාරයටයි. ඒවා 
වැඩෙන ආකාරයව නෙවෙයි, ඉනින් ඒකට නම නුමන්ටම අයිනියි යමි 4483 

උපමාවක්; එහෙම නැතින්ම් යම්සුයි! මානයික චිත්රයක්, හොඳ හිතිතිත්ප්රා -ා් 
මූල් කරගෙන හින හසුරුවා ගන්න. අන්න ඒ විදියට කුමාණුකූලව 
වැඩීමෙන් නමයි ආකල්පය කියලා දෙයෑත් ඇතිවෙන්නේ. දාන් න සිත් 

, කොහෙත්ම මවමෛනී සාවනාවක්, මෛතුයක්, කියන එහ අන්නෙවන් නැන 

කෙනෙක් ලෝකාය අහා බලන දෘඨධි රණය, එහෙම ' තැක්නම් ලෝකං 

දිහා බලන ආක්ාෟර්ය, ක වර්ග ඒ තැනැ්්තා හැම නැනම 

ගැටෙනවා. මුලු ජීවිතයම අවුලක් කර ගන්නවා. යන් විනා වෙලා 

අනින් අයත් විනාශ ක පම්, 

සි 11" * £ු 4) 41 ස "2: 02 4 2 ද! 4 2? 115 ද. ක 4 4 ! %, 8, 45 ;£ හෙම නැණිව් යම්කිසි කෙනෙත් ටිකෙන් ටික හරි පටන් ගන්නවා 

නම්, නමන්ගේ හිතට දානවා නම්, අපි අර මේ දේශනාව ආරමිභ 25රන 
3 5 % 4%2%, (2! [0 :1/34* ? එ ණු 42% 45%, 4 455, ම 2 01.44 । |! 0 97 26), ද 

අඩං 4 (ප 2 2 |. 20. (32) 1204. (22 4205. $ 172). න 1. ලැ ඒ: [3 ද් 1 සීඞි _%8ලා (7 ඹෲ! ආ 54(2] 

මහන් තත මණ තුළම නියෙන  ම්තාවක්. එතකොට මෛනුය යලා 
කියන්නේ මෙන්න මේ ලෝකයේ තියෙන සැප කැමණි බූව කියන අදහස 
තමන්ගේ හිතට ජිණී කර ගැනීමයි. මේ සිත හැම තිස්සෙම විසිරෙන්නේ, 

එකු අරමුණ්ය්ය නොපිහිටන්නේ, මේ ලොහ, ද්වේෂ, මෙහ &ියන ඒ 
කෙලෙස් මතුවීම ඉුළිනුයි. එතකොට මෙකට ලෝඝයාට සොදු යම් කියි 

ධඞිතාවක් අපේ හිතුවට දුන්නොත්, හැම දෙනාම සැසයට ැමබණියි කියලා, 

ඒ තළ සුළුවන් අපේ හිත ඇැන්සත් ඇරගන්න. ඉණනින් ඒක සචසන් 

224. 



(/) £*/ 

ද / ආ 494% ඨ් දෲණන්ය' 

? । 1£% 1! 4” 1% ॥ 

වේචා' ජී සුන් පුත්බා හරි, එක වඩනයක් නුළට නැගීමෙන්, ඒක 
නිතර සිතට මනුකර ගැනීමෙන්, නිතර නිතර සිතට මබුනාර ගැනිමෙන්, 
අන්න ඇැමන්ගෙ ආතාත්භත/ පහත් මෙනුව. ඒ වගේම කමැධිග ණ් ෆ් 

අණිතනුන) ග%ණධ& රාශියක් ඒ නිසා වැඩෙනවා. 

ඒවායේ ආණනිසංඝන් බුදු පියාණන් වහන්සේ කොතෙකුත් දසෝවල 
බයෙනවා. මේ පින්වතුන් අහලත් අනි, මෙන්නානිසංඝ සූනු්රණය එහෙම 
එදිනෙදා අග දකින ආනිසංස මමදවමෙනවී භාවනාවෙන් -- ඒ මෛත්රි භාවනාව 

ඈළින් කෙනෙකුගේ සිත විමුක්තු උනොන්. සිත විම්ක්ත වෙනවා කියලා 

යන්නෙ මොකක්ද? දෘන් බුද්ධ වෛරය' කියලා කියනකොට එතනම 

න න සීන - බන්ධනය, සිත මා යමිනණියි පසට්ඝ නිමිත්තක්, 

එහෙම නැත්නම් තමන්ට කරන ලද වැරැද්දක් නිසා පළිගැනීමේ වේනනාව 

උඩ, ඒ සිත හැම නිස්සෙම රෑ දවල් ද් 9. ගැටෙමින් පවනින්නේ. ඒක 

බන්ධනය? වගේ, ඒක බරපතල බන්ධනයක් - ද්වේෂ බන්ධනයක්. ඒ:5 

නමයි සංසාරයේ සමහඟරාං දිගින් දිගුවට එකිනෙකාගෙන් පළිගනිමින් යන්නෙ. 

එනකොට ඒ වෙනුවට ඉදිරිකකත් කර ගන්නවා සිතෝ විමුක්තිය. ඒකට 
॥ , 

යනවා මෙනත්ය චෙතෞවිමුනතිය කියලා. මජෙමති භාවනාව හොට 
ප 

ද ූයක්ර නිමලා වෙන අන්දවින්, මුලු මහත් ලෝකයා වෙනු පැතිරුණු ඒ 

පිරිසිදු මෙතී සිත ඇඹබි :9ර්ය චේතෝ විමුක්ඛිය හැටියට අක්වනවා ~ 
මමෙනීවෙනො විමුකනි. එබළු ඒ වේත විමුක්ති නන්වයට -- මමෙමතිී වේත 

විෂ භු සිතක ~ අං81වෙන සැනසීම එයින් එදිනෙදා ක්ති තත්වයට පනුඩු 

සභක්ෂක සබා. අංතහාන ආනිසංඝ බුදු පියාණන් වහන්සේ දක්වලා තිබෙනවා, 

එකොළහක් හැටියට. ඉතාමන්ම සැප නින්දක්, එදිනෙදු ජීවිතයේ සැෑස 

නින්දක ලබන්ට පුලුවනි. ඊළඟට පුබෝධවන්ව නැගිටින්න පුලුවන්. නරක 

හින පෙනෙන්නෙ නෑ. ඊළඟට මානුණායින්ට් ප්රිය වෙනවා. අමනුණායින්ට 

ප්රිය වෙද 

සැමිණිය හැණි යම් යම් ලඋපදුව වලින් - ව්ය විස ආයුධ ආදියෙන් 
"වා. දෙවියන්ගේ ආරෂෂාව පවා සැළසයෙනවා. ඒ වගේම %ුමන්ට 

එ පැමිණිය ක කුකි උපදුව ~ බොහෝවිට අර මෛඛ&ු සිතේ බලයෙන්ම වැළ 

යනවා. ඒ වගේම ඉක්මණින්ම සිත තැන්පත් වෙනවා. සමාධිමත් වෙනවා. 

මුහුණේ වණය, එහෙම නැත්නම් සඹෝහාව, වැඩිවෙනවා. ඒ වගේම දිය සිය [. 

ඉිර්ලොව යන රදවා හොඳ සිහියෙන් කාලණියා කරන්ට සුලුවන' 

වෙනවා. යම්බිසි මාගිඵල ආදිය ලබලා නැඹ්නම්, නිවන් ප්රන්යෂ £5ර 

ගම; නැත්නම්, සචිත් සිරිසෙයින්, අවම වශයෙන, බුහුම් ලෝෝකාවල 

උත්පත්තිය ලබනවා කියල්ය ඔය විදයට අර මමවෙති ආාවනාව හොඳට 

වේස විමුක්නි තත්තයටම දියණු කරගන්න පුද්ගලයාට ලැබෙන ආනිසංස 

රාණියක් බුදු පියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ තරල්ය අබෙනවා. 

3:15 



74 වින අදේශආඤ් । 191! 

අන්න ඒක නිසා ඇන් මෙබඳු මේ උතුම් වෙසක් සොහොය දිනක අපි 

ආධිෂගථානආඅආ නාර්ගන්න නි ~ නිකත් ජීවිතය යහමහභට ගෙන යාමට වැඩි 

දෙය) අවශ්ය ණෑ. "නු ඈු€ ක කු ක ඹන, ඈන් දන්නවා 

විශාල යණ්තුයක් සවා, । '0හර විව නතරවෙල බෙන යන්තුයෑත් යාත්මක 

න. න බු ශානක ඔතන්න හිග, රන්දා. ගාන පු 'ආනමි යම්බිසි 

අඩුපාඩුවක් භරිගස්සගන්න. අන්න ඒ වගේ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි 

මෙතුන මේ තමන්ගෙ ආකල්පය වෙනසක් නාර්ගන්න උසර වෙන්නෙ. 

සමහර විට එකු වචනයයි. 'සුවපන් වේවා කියන අදහස, ඒ වචනය, 

භාවනාමය වශයෙන් නම්න්ගේ සිතට දාගන්නවා. භාවනාව නියලා තියන්නේ 

ගුප්ත දෙයක් නොවෙයි. යම් සි කුසල් සිනඟ්, කුසල් අරමුණෑා් නාවන 

නැවත සිතට ඇණනිකර ගැනීමෙන් ඇති කරගන්න විශේෂ ශෑඞබ්&ියක්. ඒ 

ශුේයට නියනවා සේවන කියලා. ඒ කියන්නෙ නැවත නෑවත 

ඇසුර රීම නුළින් කෙනෙකුගේ සිනේ විශාල ශෑබඞියක් ඇන කරගන්න 

පුළුවන්. ඒත නිසා තමයි භාවන්යව ගැන සියනකොට ආසේවිතා, භාවිතා, 

බහුලිහානා අඝෝචනය ශර්නව නිතර ඇසුරු කරනවා, ඒ වගේම වඩනවා, 

ඊළඟධ ආහුල වශයෙන ක නෑ .9. ලමලෙමහු සිතිවිල්ල & 1%)ර ඇසුර (5 / ඊ4& 

433 කියන්නේ නිතර නිතර නිතට නභාගන්නවා ඒක. 

ඒ විදියට ඒ සිනුවිල්ල නළ තිබෙනවා සිත විමුක්තු කරවන ස්වභාවයක්. 

මොකද, සිත පටුවෙලා කොටු වෙලයි නබෙන්නේ, ආතන්මාධිකාමිවං 

නමැනි ඒ වැට කඩුල්ල තුළ ලකා සන්ජයාගේ සිත් පටුවෙල කොටුවෙලයි 

.නිබෙන්නෙ. ඒ ආන්මාවිකාම්ජවායෙන් වඳිල්ය නෑමයි ක්ද සුළුවන් 

වෙන්නේ අනින අය සැපවත් වෙන්වා කියන ඒ සිතිවිල්ල පවත්වන්න. ඒ 
20%, 

සැපවත් නිරීම බොහෝවිට ආරම්භවන්නේ න මික: අවට । සිටින අයගෙන්, 

තමන්ගේ ඥාතීන්ගෙන් මව් පිය දූ දරුවන් ආදින්ගෙන්. නමුත් එතනින් 

න” ඩන්වාණ්තා නාරාතයි. ඊළඟට අසල්වාසීන් ඊළඟට ඔහිනක් අය අඩසාකෂ්යස් 

සතුරන් පවා ඒ හැම දෙනාම, නියම් ආකාරයෙන්ම සතුරන් පය ගන්නවා 

ක. කියන්නේ අර කියාපු විදියට යුදධ දියෙන් නෙවෙයි. සනුරා 

ජයගැනීම අර වේෂ සිතිවිල්ල සිඳ 7 ගැනීමෙන් කරන දෙය, හින 

අන ය,ුතුරා ඉන්නේ, බාඞෆිරව සිටින । 5ත)ර3 නොවෙයි. ඒ සුදුගුලයාම 

නමයි. නමුත් අර තරහඋදනාට පස්සේ එයා සතුරා අඇඔ 2 22 

ආිතුරාන් අතර වෙනස බොන්නේ වෙන එකත් නෙවෙයි, තුමන් ඒ තැනැත්තා 

කෙරෙහි ඇ%8 ආකල්පයයි. ඒක නිසා ඒ ආකල්පය වෙනස් උන හැටියෙ 

අන්න ඒ සතුරා මිතුරා වෙනවා. ඒක නිසා තමයි අර බෞදාධ සඞ්වරු 

ප්රකාණ රලා තිබෙන්නේ - ඒත් උපමාවක් හැටියට ~ මේ පොළවෙ 

තිබෙන නක් අවු ~- දැන් අපිට පොළවෙ ඇවිදින්න ඕන නම් - මෙ 

3230 



0 ආආණන' 425-%ව ණි අනං 

ඹක්ණෙොම ටූ ඉවත් ॥? කරලා ඉවරවෙලා ඇවිදින්න පටන් ගන්න හිතුවොත් 

ඒත අවදාවන් කෙරෙන්නේ නෘෑ. ඒ වෙනුවට තුමන් සාවභන් දාශන්නතහම 

අර කටුවලින් තමන්ට හානියක් වෙන්නේ නෑ. අන්න ඒ වගේ ඉලෝරඝාරේ 

ඉන්න නරම් සතුරන් ඔරල්ය ඉවරවේල්ය මම හොළට සැප සේ නිදා 

ආන්නවා 148ය2යලා 404න]වොතන්, ඒක කවආවන/ ෂූ ඉවර සනාරන්න බෑ. 

((:1/:1302ඛ සැනුරන් මරලා නුමන්ට ඞැ £) 0; විතරන් ඉඇතුරාඝ ර් ගන්න 

එක කවදාවත් සාර්ථන වෙන දෙය: නොවෙයි, ඒ වෙනුවට රන්න 

ෆියෙන්නේ තාමත් අර පාවහන් දෲ ගැනීමේ උසමාව වගේ එතන දැක්වන්නේ 

තමන්ගෙ 05, තමුන්ගෙ බෝ හිටින සතුරා මැරූ, ඇල ඇමන්ගේ හිනෙයි 

මේ සතුරා ඉපදිලා තිබෙන්නේ ඒ සතුරා මැරුවොන් අර ඔක්කොම සතුරන් 

මැරුව විගේ වෙනවා. අන්න ඒ විදියට ඒ බෞද්ධ දාර්ණනිශයන් එහෙම :(- 

දක්වලා තිබෙනවා නොයගයෙකු! නආණයයන් උපසන්යාසයන්, ඒ ආ; යෙන් 

ඉම :%0/.මා:713ලේෝ ක් සබන් භාවනාමය වශයෙන් දියුණු නර්ගානීම : ලින් 

නුඹයි ඒ ආනිශංඝ ඳ කන්න පුළුවන් වන්නෙ. 

එතනා ඒ දුවේසයේ පිළිබඳව එහෙමයි. අනෙකුන් කනකොලෙස් පිළිබදව න් 

අර යෝනිසෙර මනසිකාර, අයෝණිසෙර මනසිහාර, කියන ඒ ධමීිණනාඩ 

අනුව අපි නිතර කල්පනා කරල බලන්ට ඹන. මේ සංස්යරයෙ දිහී 

අරලය්යහෂ අපච ගෙන යන්නේ මේ ලෝහ ද්වේෂ මෝහ 4යූුන ඒ :1ලේශ 

ධම් නූනයි. දෘන් ලෝහය නමයි අර බුදු පියාණන් වහන්සේ දක්වලා 
දෑ .1: 654 දැ: 144" %, 0445 | 516% 42: (6 4 494% අද £ ද. දු). (29((7$ '*, ද 425,654 දැ 

)3:බ3.:7ණනෝේ ඵෲන ද. ඝු වශයෙන්. (2) යා නිතරම බඩින් සිටින්නෙ. 

නෞෙලෙස් ආතුර-කෙෛලස් ආතනුර භාවයක්, නමකි සලාත් භාවයෙන් 

මිදීමට නම් අර තණ්හාව, ආණාව, ලෝභය ඬ්: ලේ ධම් සං/36අවා 

ගානීමව සිදුවෙනවා. ඒ වලේ, ලෝකයා අන්සුක බවකින්, නිතරම 

නොසන්සූන් ස්වභාවය&&ින් සිටින්නේ. ඒ ඉමක් කොනක් නැති සෙව්ල්ල 

නිසා, පාචකාඳ සම්පන්නසිය, ඒවා පිළිබඳව ඇණ දැඩි ගිසුබුව නිසා දැන් 

ලයේ කොහනෙකුන් ඔය විවිධ විලාසිතාවන්, මෝස්තර, එහෙම නැ:ිනම 

සුඛෝපසෝගී දේවල් සොයමින් ලෝකයා දුවන දිවිල්ල නිසා කොයි තරම් 

විනාශයක් එහෙම ණනැසනම් දුන් රාශියක් එකාඳතු කාර ගන්නවාද යලා 

ම් පෙනෙනවා. සමහර විව ණය රස් වෙලා, නොෞයෙකුන් දුක් 

රාශියක් රැස්කර ගන්නේ නියම සැනසීම, සැනසිීම් සුවය, සි ළිබළ 

අවබෝධයක් නැ! නිසයි. අන්ත ඒන නිසා බුද්ධ චචනය අනු! ) අපි හැම 

සිස්සෙම ල්පනා 25රන්ට. ඹන විශේෂයෙන්ම මෛනියෙන්. මේ සුභ 

ද්වේෂයෙන් මුළු මහත් ලෝනායම් විනාශවන යුගයක්. ඒක නිසා එදඳීනෙද; 
11% 

| යි ක ද 53, 1”, (* 

ජීවිතයෙ නමන්ගෙ වැඩපල හැටියට සළකන්ට ඕනෙ යම්කිසි භාවනා 

නා&) “දුණි එළිනෙදා ජීවිතය ගෙනයාම කළඳහා නෞයෙකුන් විදියේ 

එ ඈ. £' 

3:2/ 
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මිත්ත කරනව, වැඩි නටයුතු නාරනවා. නමුත් මේ හැම එකාඕඳ්ම 

නමන්ගෙ ආර්රය පවන්වා ගැනීමට ස නි නන කිප, මතය තී 

ආර්රය පවත්වා ගැණීමට පමණයි - ( නාග පතක. මුම්විහතත් හංස ගීය 
අව් ගෙන යන්නේ වමේ හිතයි. ශරීර කුඩු අපි මෙතැන අතනහාරලා 

යනවා. නමුත් හිබතේ අනි නර ගණන ඒ කෙ ලස්විසත, ඒ රනලද 

කම්වලට ණය ගෙවීම් වශයෙන් නම යි ද&& කාලයක් සංඝාරයෙ සන්යවයා 

ගමත් කරන්නේ. 

අන්න ඒන නිසා මීට වඩා . සිශෝෂ සැළකිල්ලක් යෙදිය යුතුව හිබෙනවා 
මේ කය ගාන සැළණිල්ලව වඩා“ 6 මේ අපේ හිත ගැන. මේ &% ඉනා] 

පහසුවෙන්ම කිලිටි වෙන්න පුළුවන්. ලෝකයේ බෙන නෟ නා විධ 

අරමුණු ගලාගෙන ඇවිල්ල, එක්සො ද්වේෂයෙන් එහෙම නැගිනම් රාගයෙන් 

එහෙම නැ න න්ම් කරතත් හිතු කැළඹබෙන ස්වභාවයක් ! බෙනවා. මේද 

වංළක්වීමට නම් හිත සමාධිමා කරන්න යමිබිසි උපකුමයක් යෙදිය 

යුතුව තිබෙනවා. දැන් කෙනෙක් ;අවපන්වේෙවා යන ඒ සිනිවිල්ල උදාසන 

නැගිට්ට වෙලාවෙම සිතට දමාගෙන මතට චතෘෟඩි කිපයක් හෝ අධ්යන 

කරගෙන ඒ සිතිවිල්ල තුළ සිතු පවත්වලා පුරුදුවුනා නම්, ඒ නැනැඅනාට 

ඛුම් ක්රමයෙන් පුඵවන් ( වෙනව බුදු . සියාණනණ් වසන්සෙ වදුළ් අකාරයට 

සතර ඉරියවිවෙම, අනිකුත් කටයුණු කරන අතුරෙ පවා, ඒ සිතිවිල්ල විටින් 

44445 

මඋවෛතී සිතිවිල්ල - මලවළෙු සිනිවීිලි ධාරාව නිඝුත් 25ර්න්න පුළුවන් 

ඝුක්නියක් ඒ නැනැන්තාට ඇති වෙනවා. ඒ විදියෙ ක ණ් ස් 

විව මනුඟරගන්න. ඒ වශේම තුමා ඉදිරියට න ඇස හාවා සනාතන ට ඒ අර 

ඇති නු සුම්යත නමයි අර බුදුපියාණන් වහන්සේ වදාළ ආකාරයට 

ආනිසංඝ රාගිය2ග් අන් දකින්නෙ නෙහියෙ. 

ඊළඟට ඒ වගේම උපකාර චේය දෙය” නමයි ආරාණාව, මෙය 

සාමාන්යයෙන් අර නමා භා සමාන වලේ සිටින සතන්ව්යින් පිළිබඅව, 

කරුණාව බොහෝවිට දුකුට පසත්උදන අයටයි. දුකට පත්වෙනවා ණියලා 

කියන්නෙ සමහර විට ඒක නමන් ඉදිරියේ නොකා නහනොඛී ඉන්න අය, 

එහෙම නංන්නම් නුවාලය2/” කරගනු කෙනෙක්, දැකලා අපිට සමභර විට 

ම ක ගැසී නමම නමුග් බුදු පියාණන් වහන්සේගේ මහා කරුණාව 

වගේ අපිට හිතන්න නියෙන්නේ මේ සංසාරයෙ සිටින හැම සෲ“වයින්ම 

කරුණාවට අරමුණු විය යුතු බවයි. සසර දුකට වැටිල සිටින හැම 

සන්ඥ්යෙක්ම කුරුණාවට අරමුණු ඇරගන්න පුළුවන්, එහෙම ඝහිනුලා 

"නමයි අර අවේෂ සිබවිල්ල ඉවත් කර ගන්ට කරුණාව අපි උපකාර කර 

ගන්නෙ. 
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ඒ වගේම එදිනෙදා ජීවිතයෙ අර් බුදු පියාණන් වහන්සේ වදාළ ආකාරයට 

සුවසේ විසීමට - "සුබ" කියලා කියන ආකාරයට සුවසේ විසීමට - 
॥ 1,  ලපකාර් වනවා මුදිතාව කියලා හියන ගුණය, මෙක බුහම විහාර 

වශයෙන් දවචනවච, බෞහොවිට සමාජයේ බොනවා ඊර්ෂ්යාව, ඉමාෟට 

වඩා ඉඹආලින් කෞනෙසටෝ පෙණී සිටිනවා නම්, වඩා ඝසුඛෝසභෞගි දේවල් 

පාවිචිචි ඈරනවා නමි, ඒ තෑ නැ!!10 කෙරෙහි ඊරෂං 09ව. එනනත්/ නයෙන්නෙ 

නොරැඹුම් ගතිය, ණි බූව, ඒ වෙනුවට මුළ මහත් ලෝකයාම 

සැපතට කැමණියි. හැම දෙනෙක්ම, ඒ අල සැපවත් වීම නමා සැපවත් 

සීම හැටියට හිතාගන්ට ඹන. ඒකයි මේ මුදිතාව කියලා කියන්නේ. 

තුමාට උන ඉදෙයස්, ඇන් මේ මව්සියවරු නුමන්ගේ දරුවන් හොඳින් 

හැදෙන වැඩෙන කොට සතුට වෙනවා. නමුත් ඩ් මව්පියන්ම ඇමන්ගේ 

අසල්වාණීණ න් යමි &සි දයුඇුවැෛත ලබනකොාට ඒ පිළිබඳව ඊර්ෂ්යණව ව් 

ඇතිකර ගන්නවා. අන්න එතනින් පේනවා එතකොට අර හිතේ නිබෙන 

38 ණි අඩුපාඩුවක්, පවුබුවක්, නිසයි ඒත එහෙම වෙන්නේ, ඒ වෙනුවට 

ක්රිතන්න නියෙන්නේ නම ආමන්ගෙ දූ දරුවන් ගැන ම පකුක්නා වගේම මුඑ 

මහත් ලෝකයාම් සංඝයට කැමනියි. ගැම දෙනෙක්ම සුවසන් ව) (ණෟ 

සුවපත් උනා වගයගෙයි ? කියල්යු හආාාශෙන ඒ විදියට මුදිකා ගුණය. මුදිතා 

0; සමාජයේ ඉතාමන්ම දුර්ලභ ගං 2. ගා ඩිසුරම ඊර්ෂ්යාව ආදිය 

සංතිරේය 11605351! ව් නෑ 803, 

5, ඊළඟට ඒ වගේම නමයි උපේක්ෂාව, ලෝකයේ බෙහෝ දේවල් නිබෙනවා 

අපව වෙනස් කරන්න බෑ ඒවා. ඒවා ඒ හැටියටමයි. අපි ඒවා දිහා 

බලාගෙන ඉන්නවා මසක්, උක්ෂක්ෂොාවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා විසක්, 

ඵ්වා ඵ්ක හ් 0 යොන් ඒක අසගසේ සපරිභානියට ක වෙනවා. ඒ 

මොකද, ඒ එක එක සුද්ගලයා අරන් ආපු කාමී නිසයි. ඒ ඒ  සුද්ගලයාගේ 

එදිනෙදා ජීවිතයේ ක්රියාකාරී්වය කමඹීිනුරූපව පැමිණි දෙයක්. එයින් 

. අපට යම් කිසි ප්රමාණයකින් ඒ තැනැත්තාට උදව් වෙන්න පුළුවන් නමි 

මෛත්රි කරණා ආදී ඒ නුවණැනි ක්රියා මාගියකින් උදුවිවේන එකයි අපද 

නිබෙනනෙ. යම්කිසි විඅයනින් එහෙම අ 'රිනම් එතෙරට එතනට උපසේක්ෂෂාවයි 

ගෙන්න :£යෙන්නෙ., මැදිහන් බවයි. එය පුද්ගලයාගේ කා&යයි. කමාණුරූපව 

ඇතිවෙච්ච දෙයක්. ඒ පිළිබඳව මව වෙහෙසිය ුතු දෙයත් නෑ. වේහෙසෙන්න 

ක්රමයක් නං, කියලා ඒක ගැන උපේක්ෂාව ඇනි හැර ගන්න ඕන, 

ය විදියට මෙම&, කරුණා, මුදිතා, උපෝ්යෂා ආදී ඒ ගුණ සමාජයේ 

ද (මක් (1:42; [න ඝැ යූ දැ ි  සියරණාන් වහන්සෙ ම අර් ද්ර (0 ම කියලා 27 

(කියන ඒ උතුම් සුවය අත් දකින්න පුලුවන් වෙනවා. එතසොට අපේ මෙ 

ෆී හැඬිග? සසවා ගැනීම් පිළිබඳව අසි අපිම උ 'ත්සාහවත් උනේ නැත්නම් 

232% 



7 දාආ අදණාන්යෂඡ 0 

මේ සමාජයේ පැබිරීිගෙන යනු භයාන්යා දව් ගින්නට, ( 451 ගින්නට, 

අහුවේලා අපේ මේ අවිතය විනාශ වෙනවා. ඇන් නොයෙන! ජනමාධා 
වලින් මුළ දවස නිස්සෙම ඇසෙන්නේ අවේණයට ක්රෝධයට අවචෙේරයට 
ෝනාවන අරමුණු, ඒචා අහන්න ලැඹෙනකොට, දාහින්න ලැංගඹබෙන භට, 

ඒ ;නූළින් සින් තුළ ඇංවිස්බීමස! අ. නොවන ආකාරයට යමිඇිසි ආකල්පයන්, 
ආකල්ප ශක්ෂියක්, අර ගන්නතොන් අන්න ඒ ඇැනැන්තාට පුළුවන් අර 
මහා වු ඇති පුදේශයන පාවහන් දාගෙන ඇවිදින්න වසේ රක්ෂිනාව 

(අමාජ්යේ ජීවත්වෙදඅ ත්තු. ඒක නිස මේ හැම එකැටධෙම උපකාර වෙන්නේ 
අපේ මේ ය වැඩිීමයි. සිත ගැන නොතකා, සිතක ශුක්්නිය ඇැනණ 
නෙනතතා, එදිනෙදා පීඩිතයේ ඇමන්ගේ රතර්ක්ෂා ආයෙ. , අනිකුන් ලෞණිනක 
ඇටයුබුවල පමණ2ෑ්/ යෙදෙමින් එපමණගින් සෘඞභිමනට : දක්වන්න අහොනෙදා 
04): ඒ ආන න්තාගේ විනාශය ඉතාමන්ම සෙමි, බුදු පියාණන් 

වහන්සේ නෙක් ලෝකයේ සහළවී වදාරන්නේ ඹේ මඔනුණා සිනාකු තියෙන 

උනුමිබුව - න කොයි තරමි ශ්රේෂධ වයට ඇශආෙනයන්න | සිටින් 
3:21 එදා  අපණන්වන්නයි. මේ ශායසනයෙ රහත් නත්ක්ඤවැ ලබලා දෙවියන් 

බුහ්මයින්ගෙන් වා වැළුම් පිදුම් ලැබුවේ සමර විව ක මමිාන්සෙන් ඩසොන් 
ලනු ඉතාමන්ම කුලගනීන හැටියට සංළ තාන තූග්ය! අය, සමහරවිට ඉතාමත්ම 

දාමරික හැටියට ජවත්වුනු ඹය අංගුලිමාල ආදීන්, නු සත්සේකුත් චිදුහත් 
දූුණ්චර්තවල යෙදිල හිටිය අය. මේ හැම දෙනෙසම බුදු පියාණන් වහන්සේගෙ 
වහර 2ර&ාවට සපාතුවෙලා, මහා නාර෴වෙ පිහිටෙන්, ඒ වග ඹෲා 

කාරණාව අනුව බුදු පියාණන් ව්යන්සෙ යොදාගන්න උපාය මා&ී- පුඥාවෙන් 
යෙදා ඒ උපාය ෆා ඒවා නා ඒ බැනැදතන්ගේ සිත්වල නබණු ඒ 

කෙලෙස් ඉව්යනෝවෙලා, ාව්යාලිීක වශයෙන් ආවරණය වෙලා :5])6%) ඒ 

කෙලෙස් ඉවන්වෙලා, සංඝාර්යේ ු.ෲ ශෘන්නිය මතුවෙලා මණි අර විදියෙ 
කඳ ලබාගත්තේ. බුදු පියාණන් වහන්සේව් බෑ කිහි සකොනෙකුන්ට නං 
නිවනක් ලබා දෙන්න, ඒ ඇැනැත්නන් සර දළ දයුණු කරගෙන ආපු 
ශක්&ද න් ආමආසරල ලා, ඒවා නියුණු කරල දීලා, මෝදු කරල දීලා, තමි 

ආතුනොස රහත්වීම් ආදී උනාම ආත්ාවලට පන් කරන්නෙ. 

ඒක නිසා අපි හැම කෙනෙක්ම හල්පනා කරන්ට ඕන මේ සංඝාරයෙ 
අපි කරන ලද ාතෙකුත් පින් තිබෙන්න පුළුවන්, හොළ දේවල් නිබෙන්න 
පුළුවන්, ඒවා යටසත්වෙලා ආබෙන්නෙ. අළු යව ගිනි පුපුරුවගේ, ඒවා 
ඉබේ මනුවෙන්නෙතන් නං, ඒවා මතුකර ගැනීමේ හුමය නමයි භාවනාව 
කියන එන, භාවනාවකට සින හුරු පුරුදු කර ගැනීම, ඒ නිසා මෙබඳු 
(9(/8) වටිනා සොහොය දවසක අසි අධිෂධාන කරගන්ට ඹන, අෂමේවා පහන් 
දේවල්, එහෙම නැත්නම් මේවා ලෝෝහයේ බොහෝ දෙනා හෙළා දකින 

_ 34.0 



1) :] 9 එ 1278 අදි 2, ද් [) ආදා 227... 

විදියෙ දේවල් හැටියට සළකන්න නරකයි. භාවන්යෟව කියන එ, ඇතා 

කෙනෙක් කල්පනා කරනව, මේනක ඔහලුවයසට සත්උදනාට අංස්සේ, සරලොව 

ගැන හිනන අවසරථාව කිටීවූ උනහම සමණ, අස් මේ බණ භාවනා 

ආෲෲන උනන්දු වෙනවා කියලා. ඒක වැරදි අදහසක්, එදිනෙද්ය පීවිතයේ 

පැමිණෙන ගැටලු රාශියකට විසළුම් - ඉනාම සුරු කාලයකදී ඒවාට 

විසළුම් - ලබාගැනීමට සුලුවන් ශක්තියක් ලැබෙනවා සමාධිම සිතුනින්. 

ඩී ් තයෙන්ම මෛත්රී, කරුණා. , මුදිනා, උපේක්ෂා යන ථ් බුහම විහරණ 

වලින් සකස්ඩවුූනු සිතන අර් තිරණ ගැනීමේ ශුක්නිය ඉනාමනම ප්රබලය. 

එබුළු සිතත් සැලෙන්නේ නෟෘ යම්කිසි පිරිසිදු තිරණය ගැනීමට, ඈන් 

ලෝකය පුරාම මේ යුද්ධ හාලසොලහල ආදිය ඇඞබිවීමට හේතුව අර 

නොදියුණු සුතුමයි. සින අ 9 කාත්සම යලා ලෝකයා කරන්නෙ එඵකසොෞ 

ඉගෙන ක ගැනීම ආදී දේ, එහෙම ණැන්නම් යන්තු සූත පිළිබදව. 

විද්යාව පිළිබඳව - ඒවා සිප්රිබඳව -- මේ හිතා අයදීමෙද |, ඒවායින් එක්තරා 

කෘතිම විදියක පරිව්ණිකයක් සිපෝ සිඅවෙන්නෙ. සිනෝ නියම් ::)001කල 

වවිනයක් ~- භාවනාව නියල යන ඒ ණියම වැඩිමනක් - - සිදු වෙන්නෙ 

93? සිතු ආළ ඹියෙන ඒ පක්ෂයක්, අර න: 055, තරණය 

වාඩෙන්නෙ. මේ ගිනෙයි නියලා බියන එක, මේසා තා න් එතකම් යන 

එක, මේ හදවතේ අබවන සිතුවිලි ඒ හැනිමි ඒවං 8&න් නෞර්ව සිනක් 

පැනනගින්නෙ නෑ. ඒක නිසා ඒ හදවත පිංිබඳ යලි ද පිරිසිදු හර්මන් 

කරන්ව වෙනවා මේ ත්රී ආදී භාවනා කුම වලින්. එහෙම නැසී ෆැන, 

ඒ නාැනැෑත්තා යමිකිසි ලෙනක් යටවෙලා, නණහිවලට යටවෙලා, 

වංචක ධම්වලුව යටවෙලා, නමන්ගේ &ු්යා අදයුණු කරගන්නවා වෙනුවට 

ඈර්ඟන් ආතන්ා්ඩවෙකට ලේත් දන්නා. තක මාගියෙන් නෞයෙකුන් විදියේ 

අඹුසල් පාපකම් සවා හොළ දේවල් හැටියට පෙන්නුම් කරනවා. 

ඇන මේ සමාජයේ කරලියට ඇවිල්ල නිඛෙන නොයෙකුන් රෙ 

ෆිථ්යා ආරඵඞ්ච ක නුත් සින්වතුන් හොඳුව දන්නවා. දැන් ඔය ආර්වය පිළිබඳව 

මේ අවස්ථාවේ සමාදන් උන &ූලය රහින්න බැරි හේතු මොනවද ණායලා 

01(ලා ගා ්ා විදියෙන් ධාර්මිකය ඉඩවන්කරල 

ආර්ථිකය සිළිබඳව පමණුට වඩා වෙඹෙසිම් නි:සයීි. ඒ තර්භා විනාර්ක 

නිසා අර පාපකණ&ණිවල අබෙන අණුසල් පැැබෑ ගැන අමතක නරල ඒ 

වෙනුවට එදිනෙදා ජීවිතයේ සාපය යන්නේ ආර්ථි; ආ සැබ්තෙන් ඇ/සිකර 

ගන්න දියුණුවයි. දැන් ඒකයි සමාජයේ ඉදිරියට ඇවිල්ලා ආරයෙන්නේ. 

චාමි ජීවිතයක්, නිරවද්ය පීවිතයකු්, බුදු පිඝහාණන් වහන්සේ වදුරල නියෙනවා 

'අනුවජඡ්පජ සුඛං කියලා. නිර්වදෲ සීවිනයාකින් නනො ලබන ඝැපෂා 

එදිනෙදා -තුම්න්ගෙ න දොස් තියන්නෙ නෑ. බුදු පියාණන් වහන්සේ 
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747 වන දේණන 04 

පෙන්නුම් කරල ආබෙනවා ඈඅ02ඩ05 ආය, පරාඇආවාද භය, දණ්ඩ හය, 
දුන්න ආය, සයලා ගය හනතරෑූ?ැ, හය කියල කියන්නේ මෙනුන අන්ආරාය 
- අනතුරු හතරක් ලෝකයාට තිබෙනවා. අන්තානුවාද හය, කියල ආ.ය2ුන්නේ 

ආම්න්ගෙ ආආ නමන්ට දරගඝ”ස් යනවා. තමන් කොයි නතුරම් (ලෝආයාට 
රහසිගනව ඒ න පං කළන්, මිනීමැරුම් හොරකමි ආදිය කුළන්, ඒක 
නමන්ගෙ හබ දන්නවා, ඒ නැනැතබ්තාට රියට නින්ද යන්නේ නෑ, 
රේකා හපන් යලා විවොන් නමන් ස බය "4:25! 
මරුවෙන්' කියලා ිවිවාන් අමන් හැරිලා බලනවා නගරයණ දී, මොකද 

මේ, තුමන්ට නියනවයි සතායලා හිතාගෙන, ඒ ආරමව ෂ් නුමාලශේ හි 
නමාට දොස් කියනවා. ඒ වගේම පරාණුවාද ආය. ඒ ගැන දැන ගන්නම 

අනුන්ගෙන් අපහාස ආදීය, දෙෂඝාරෝකජ෴%ෲ ආදිය, අහන්ට ලැබෙනවා, 
!! (2 වගේම ණීනියේ රැහැනට අහුදුනොන් එයින් දඩුවම් විඳින්ව සිදධවෙනවා. 

ඒ හැම් එකකින්ම බේරුනක් අවසා: දෝ දගගණනා 213(ලා කියනු ඒ ආයාන්යභ 

කාක - අපාය, ආදී තැන්වල ඉපදිලා, සතර අසායේ ඉපදිලා ~ විළින්ට 

සදධ වෙනවා, බුදුධ වචනය සණන්ය නමි, මේ හැම එකක්ම සිදු වෙන්නෙ 
සිතු පිළිබඳව නොනැණීම නිසයි - සිතේ නියම වටිනාකම. 

අන්න ඒක නිසා මේව ගැන කල්පනා කරල මේ පින්වතුන් අද මේං 
වටිනා වෙසස් සොය දවසෙ එදිනෙදා ජීවිතයේ භාවනා කම්සථානයට 
විශල බැනක් දිය යුදුව )බනවා. ආරම්භ වණයෙන් උදෑසන සුලු 
වෙලාවත් හෝ තමත් අභිකුන් නට්යුතුවලට, වැඩපලට, යන්න කලින් 
ගමේ මන්ගේ වංඩ්යපලෙයි, මගේ වැඩිසොලෙයි, කියල හිතාගෙන ඬුලු 
වෙලාවත් නරි යමිකිසි භාවනා අමිස්යානයක, විශේෂ්යයන්ම ලෙද] වැනි 

සුනා බවංහ ටයුෲ නාරනණා්යරව බොහෝවිට ඒක නමඹමණන්ව 
න රග ගැ දයා ආස්සෂභීය ආදි නමන්ගේ 
ශුදුධාව වැඩි දියුණුවෙන, අශුහ ආදී' ඵ් කෙලෙස් මදිනය වෙන, එහෙම 
නංනමී ඹ්රණ සනිය වැණි මේ ආධ්යාත්මික ජීවිතයෙ ඒ වවිනාකම 
පෙන්නුම් කරල දෙන, එහෙම නැත්නම් ඒවා පිමිබළඳව අප්රමාදීව කටයුතු 
කරන්ට සොළඇවන, විදියෙ යම්කිසි භාවනා කණ්සථානයක් නුළ අළු 
වෙලාව හරි සිත හැසුරුාවලා එදිනෙද්ය පීවිතයේ ටයුබු ආරම්භ කරන්ට 

පුරුදු වෙන්ට ඕන, ඒ වගේම දඩස අවසානයේදී! නමන් නින්ඳව යන්න 
කලින් ~ සිත සන්සඝුන්වෙන අවස්ථාව:් ඒ වෙලාව, නණින්දුට වැවෙන්න 
කලින් යම්නිසි භාවනාමය සිතක් ඇතිකර ගක්සේ ඒ නැනැත්තාට අර 
බුදුපියාණන් වහන්සෙ ප්රකාණ කළ හැටියට නරකු 2. 
විදියෙ නාර්දරයෑන් අංනිවන්නෙ නෑ. ඉතාම සැස නින්දකට පැන්වෙන්ව 

එවණි. එතකොට ඒ විදියට අව්ය ආරමණිභයන් ද සේ ඉදිකදකපෲ! නියත 

24. । "1 



0.) අහන් ආණුව ණ් දනා 

ඒ අවසථා දෙසනා ආැන විශ්ෂ අවධානයක් සොමුකරලා අමන්ගෙ හින 

භාවනාවට දමන සසොනෙකුට බම් කුමයෙන් එදිනෙදා අඩිතයේ සංර 

ඉරියව් පවන්වන අනරේම 85% විසිරෙන වේලාවට ආමන්ට නිරායාසයෙන්ම 

වගේ කාම්වහභන මුතුන් වෙන නෂර්ව්යන” එනවා. එබඳු පුද්ගලයාට ඒ 

ඉම්න්ගේ ගමන් බිමන් වලද, නෙද කටයුතු වලදී, අර 'රස්නියාදු 
7:13 

වෙනවා කියලා කියන ඒ අපහේ යවන අවසගාවල් වල, අර් ආාවනා 

අමිසථ්යනය තුළින් තමන්ගෙ හින වඩාගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, මේ 

බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ධමියෙන් අපි වැඩ න්නවා 4යලා කියන්නේ 

මේවා බුඅධිවාදයට නතුකරගෙන, පොෞතු සහෝ නියෙන දේවල් නමන් 

ලො කියාගෙන කටපාඩම් කරගෙන, ඒවායින් යම්ඳිසි ලෞකික 

ස සකඳයාත් විභාග පෑෘස් ₹හිර්ම්ි ආදියක්, කිරීම නොවෙයි. බුදු පියාණන් 

වහන්සේ වදාළ ආභ්යරයට මේ සංසාරයේ සන්5ව්යා දිශීකාලයක් දුකට 

පමුණවැන ක්ෂ ද්වේෂය මෝආය කියලා නියන කෙලෙස් මුල් 3) 

ඉදිරිම සඳහා යමිහිසි ප්රයත්නයක් මේ ඝාවනාමය මනස $ළින් අපි 

අං8ආර ගන යුතුව 8බෙනවා. 
1. 1: 

ඒ ණිසා ඒ වලේ භාවනා කමණීඝසමථාන දිය හැණි අය වේතන ළංවෙලා ඒ 

උපදෙස් ආදරයෙන් ලබාගෙන : ඒවා තුළ තමන්ගේ සින හැසිර වීමෙන් බුදු 

පියාණන් වහන්සේ වදාළ අර 'සුසුඛං කියලා ා.අන ඉතා ව් උෂනපුමි 

සැංසන මෙලොවම ලබාගන්න උත්සාහකළ යුතුව තිබෙනවා. බුදු පියාණන් 

වහන්සේ ප්රකශ කරනවා අර අනිකුත් දෙවියන් පවා ලබාන ඒ සියළු 4 

් 22 අමෘතයට, නිවන් ලයේ සවිය කිය 

නෝමන් එැඇරා (3(314%යංකා ලබන, ඇතුව සානයකින් (බන, 

කනක් නෙ න විසි. ඒම් නේ £:35)න කසී යම පය, 14%) තුළින්ම 

මතුකර ගන හැසනි! සැනසුමයි. නිවීමයි. ලන ලෙෝඛයම් භවය 

ද?වෙන බවයි බුදු පියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ කළේ, සබබං ආදිත්ය - 

මුළ මහත් ලෝකය දැවෙනවා. මේ දැවෙන බව ලෝකයාට තේමේන්නෙ 

නෑ. දැන් පළඟ?ටියන් පානෑට වැටෙනවා දෘහනිනකොට අපට නමි 

පසෙනෙනවා උන් දවෙනවා ।! වගේ. නමුත් උන්ට ඒක තේරෙන්නේ නෑ. ඒ 

සතුන්ට ඝෝරෙන්නේ නෑ. අන්න ඵ් වගේ ලෝකයාන් හැම නිස්සෙම 

කර්න්නේ ඉමේ ර් ද්ව්ඝ මෝහ කියලා කියන ෂී ගිනි ආනතට සතිනා 

ඵකුයි. ඒ ගින්නේ නියෙන ආකර්ෂණ ස්වභාවය නිසා ඒක ගින්නක් බව 

තේරෙන්නේ නෑ. ඒ වගේ මුළු මහන් ලෝකයාම ඒ රෝභ වේෂ මෝහ 

න 22 වගේම බූදු සියාණන් වහන්සේ ඝු“ ආර්නවා 

මේ සළායනන ණියලා කියන අපේ ඉනිියන් ආශ්රිතව ඇති හැම එකත්ම 

ද්යවෙනවා කියලා. ඇසත් සින ඇඩෙනවා.” තාසියතුක් ඈ වෙනවා. 
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කාංණාශහ/ ගිා,ගෙන දැවෙනවා. බිදන් දෘඩවචෙනවා,. ඔය ආදී වශයෙන් මේ 
ඉප්ද්ර්ය හැම් එකක්ම, මුලු මහ ලෝකයම, ලෝහ අවේෂ මෝආ ආදී ගිණි 

වලින් දැවෙන හැටි බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්නුම් ඇරල දීලා තිබෙනවා. 
එනකොට ආන්න ඒ් දෘණචිලි නිවාගත්තු නැන නමයි ණිවන : බයලා යන්නේ. 

නිවීමසි. ඒක සඳහා එතකොට අර මෙම! නූ ආදී භාවනාවකින් සෲ නාෑන්පන් 
කරගෙන විදශීනා භාවනාව වැඩිමෙන් බුදු පියාණන් ව්යන්සේ ප්රාණ 
කළ අමේ රලෞොකයේ යථා නන්අවය වචන අණිනා;,, දු, අන &):3න 

කිරක්ෂණය අවබෝධ රශගෙන ාතනෙනුට සොවාන් සකදුගාමි අනාගාමි 

අර්හත්! .: කියන මංගීඵල ප්රතිවේධයෙන් උතුම් අමාමහ නිවන් 211919071) 

කාර්ගන්නු පුලුවන් වෙනව. 

එතහොධට බුදු පසේබුදු මහරහානන් වහන්සේලා ලෝකයේ සහළ වී 
වදුරන්නේ ඔන්න ඹය ෂු ඕය සංයිඳීම් සුවය ~ නිවීම න ~- 
ලෞොෞොකසයාට හඳුන්වා දීමටයි, නමන් ප්රන්යක්ෂ කරගෙන - ඒන ( ඉලක්කයයි. 

තත රා අරන 2 යුන්නෙත් ඒකයි. ( අන්න ම ඉළක්තය 

ඇඟනිවි අද ඇන හොඳ අඩිඨාන ඇතිකරගෙන, භාවනාමය &චිතයන් මම 
මෙතැන් සිව ගතකරනවා කියලා අධිෂඨ්යාන කරගෙන, මමේ පින්වතුන් අද 
ද්රින පැයක් පමණ - ඇතැම් නෙක් මේ වටිනා පොහොය අටසිල් ආදී 
ඒ උතුම් ශීලයක් සමාදන් වෙලා, නවන් සමර කෙනෙක් ඇතිව අෂධමසා 

සීලය සමාදන් වෙලා, ඒ විදියේ ශීලය සිහිටලා -- ධව ශුවණය කළා. 

ධම් ශුවණය කරනවා කියලා නියන්නෙ නමුත් දරුවන් කෙරෙහි අං 
කරගැනත්ෟෞ] ශුදධාව ඇසිව මේ නාලය තුළ නමන්ගෙ 256) යොමු කිරීම, ඒ 
ශුඅධාව - ඊළඟට ශුදධාව අණුව ගිය විරයයක් මෲ අරගෙන තමයි ඒ 
කාර්යයෙහි යසෙදිල්ය සිටින්නේ. ශුදධාව, විරයය, ඊළඟව ඒ එක්කම වියිය 
ආශුයෙන් තමන්ගේ සිනෝ යමී කිසි සිහියක් -සතිය යලා තියන ගුණය 
“ ඇනිකර ගන්නවා. ඒ සනියම සෑහෙන වෙලාවක් පැචැස්වීම් තුපින් 
යමිකිසි සමාධියක් අන් දුක්ිෂ්ය 22. ඒ සමාධිමත් සිතටයි ධය 
පිළිබඳ ගං&රු වැටණීම් එන්නේ පුාව වෲයෙන්. ඒක නිසා ඒ ධම්යෙ 

පෙන්නුම් රන සද්ධා සිරි ණි, සමාග, කකට කිහළා හියන, යම 
සි අව සථාවක ඉඥබ්ය ධම් බල ධම්යන් හැටියට නිවනව දපකාර්වන, ඒ 

ඈඝුසල් ධම් වගා 25ර ගු හිමට අද දින මේ අවසාව අපි යොදාගත්තා 

4යලැ සතුටු වෙන්න ඕනෑ. මේ එකතුකරගත්තු කුසල් රාශියෙන් ඇතිකර 
ඹත්නු වආ තතිය මේ අවිතයේදීම උතුමි මාගීඵල පුණිවේධයෙන් වචන 
0 කර ගැනීමට උපකාරව:ා// වේවා කියලා ප්රාර්ථනා කරගන්න. 

ඒ වගේම මෙහෙක් වේලා අපි මේ ධම් දේශනාමය වශයෙන් ධළි් 
, ශුවණමය වශයෙන් දෙසනෂය ම් රැස්ඉතරග:ා!!)) ශල සම්භාරය ආාරනාරනක්ෂ: 

“2241 4].41. 
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දිව්ය බ්රහම් මණ්ඩලය ඇතුලු යම්තාක් අවිචියේ ක අස්ස අණ සී 

ලෞෝෞක සතනඥ්යින් සිටිනවා නම්, පින් කැමණි නිවන් කැමණනි, අපගෙ 

ඥා&න් ඇතුලු, ඒ හැම දෙනෙක්ම හේ සින් අනුමෝදන් වෙන්වා. අනුමෝදන් 

නි මේ අනිභයානක සංඝරර දුක්ඛයෙන් අන්මිදී ජානි ජරා වණ්යධි මරණ ආදී 

යලු සංඝාර දුකින් මිදුනු උතුම් අමාමහ නිවනින් සැනසීමට පන්වෙන්වා 

කියලා එහෙම ප්රාර්ථනා කරගෙන දැන් මේ ග්යථා යලා පින් සමුණුවන්න. 

6, 07109, /) ॥, '। 4: |) " 1. (2 | 

1. £ )/. 7 6... 2:70) ධ 2. 0 (3) (ෲ 10 (1 18 9:06 4 4:06 ॥ 9, 4 ॥ෲ॥ 
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නස න: 
| “4 *॥ ෴ [වසු ෂී 155 

] [$, ද /1/' । 0 12, න නා 

"නතලණා නසස හගවකනො අර්ඝතො සමමා සමබුදධණසාෲ 

යො ඵඞ වැසඝතාං ඵ්වෙ 

අ“දාතඇස්යදනදා අසමා්නො 

එවහාගං අචවිනතං දයා 
1 *:5/ 5 4 4 1 දදා වනනස්ය “ධායීතනතො 5 

479,315 29! ගග, ධ(මස ද 2 

සැදැහැවත් පින්වතුනි, 

(8); නු 19:83 2) (4 (ද් ෆන් 5 ලු, 424% 3, 8) බ් 10) 5 (” 209): 201. කු 2) අධ () 20 2 112 දි වං ඬ් 

කාලයක් අවශ්ය වෙන්නෙ නැහැ. සමහර විට ආුළු මොහොනකු ඇතිවුනු 
.। ධා ලකා 125, 44 9 /2: 1 7," 1 යම් කිසි ව්යත විජ්ලවයකින් පවං විශ්යල ජිවිත පරිවබිනය:5, පජපිවින 

රටාව පිළිබඳ එහෙම සිටින්ම හැඩ ගැස්වීමක්, සිද්ධ වෙන්න ඉඩ නිබෙනවා. 

ඒ විදියට සමහරුන්ගේ චිතන විප්ලවයක් ඇනතිවන්නෙ යම්කිසි ප්රානිභාර්යයක් 

දෟ කිමේෙනුයි. ඇන්නා වශයෙන්ම ප්රාතිහාඨි කියලා කියන්නේ කෙනෙනුගේ 

හෝ පිරිසකගේ හෝ සිහ විශේෂ චිත්ත විස්ලවයක් අනි කරන්න සමන් 

යුම් කිසි අරුම පුදුම සිද්ධියකටයි. ඒ ය ස් ද් ධියකින් 
ඇසෞර්ම්ලක් සහ පිරිසක් වව පන් කරස ස්වාමීන් වහණන්දෙ ක හන් 

පිළිබඳවයි බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ අපි මාතෘෲක්ය කළ ගාථා ධමිය 

අද්ශානා කොට වදුළේ. 

බුදු පියාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවික් පැවිදිවුනු වාණින් වහන්සේ 

කෙනෙක් හිටියා කොණ්ඩණඊණ්යා කියන නමින්, ඒ ස්වාමින් වහන්සේ බුදු 
භර්යේය 

ණ් ණ් 1 / ද ෴. 93%, 4" 4 ද । 3 දෟ 16” 105, 72% පියාණන් වහන්සේගෙන් නම්ටහුන් ලබාගෙන අත” වචනයකට වැඩම 

කරලා ඝාවනාෟ කරලා රහෲහඟ වුනා. රහතන් වෙල; ඒ නමන් ප්රත්යක්ෂ 

ඉකරගන්නූ කාරණය ගාන බුදු පියාණන් වහන්සේට දැන්වීමට ආපසු බුදු 

පියාණන් වහන්සේ දැකීමට වඩි; න) අතරේ, අනරමණදි ගමන් විධාව නිසා 

මාගියෙන් ටිකත් ඉවත් වෙලා මාගණිය අසළ අනිබුනු ගල් නතලාව්යා වැඩ 

ඉගෙන ධාආනයට සමවංළනා, එදාම ඒ හෟන්දෘචරාවෙ ගමන් කොල්ල 

ඞෙො) ගන්, කොල්ල කෘගෙන බසු මට් ඹඔඑවේ ආයාගශෙන යන, පන්සීයක 

හොරමුලක් ඒ මාගියෙම යනු අතරේ රාත්රිය ගත රන්න අර ගල්තලාව 

ළඟට සැමිණියා. ඒ හොරු දැක්කා මේ ස්වාමින් වනෂ්ය සේ. නමුත් අළුරේ 
ක 

ල් 

මේ වංඩඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේ පෙනුණේ කණුවක් ක හිතූඩා 

මේකු කුදුවක් කියලා. හිතාගෙන එක භොරේක් බඩු මිටිය අර 
සව සාක ඔලුව උඩ තිබ්බා. තුව හොරෙක් නමන්ගේ බඩු මිට්ය 

ස්වාමීන් වහන්සෙලගලේ 2.2: ඊළඟට මේ ස්වාමීන් වහන්සේ 
දැ ය, පිස .( ඳීදී ක (4 ද න ම් * ද් න අධ ණී යු 0) 

වටේ වැටිල මේ ඇට්ටිය කව්රුන් බුදිය ගත්තා. 

24%) 



72 වආ දේරාන්යැ 1()2 

එළිවෙන යාමයේ නැගිටලා නතුම නමන්ගේ බැඩුමිවි සොයන සොට් මෙ 

ස්වාමීන් වහන්සෙ දැකලා බයවෙලා, යකෙක්ය ඝියලා ඹක්කොම දුවන්න 

පටන් ගන්නා. බඩුමිටියත් ඔළුව උඩ නියාගෙන ඉන්න මේ ඝආවාමීන් 

වහන්සේ දැනතලා බයවෙලා යබක්ඝෙක්ය කියලා දුවන්න පටන් ගත්තා. 

මත් ්රාග්නන් "සොපි. බයවෙන්න එපා මම පංවිද්දොන්" කියලා 

ඒ පිරිසට කථා කලා. ඉනබින් මේ සිද්ධිය නසා ඊළඟට මේ පිරිස තුළ 

තු හිහ්ත ඩන්පව්නක් ඇති උනා, මී අශ "ස්වාමීනී, අපට සමාවෙන්න 

අසි නුව කණුදු 2 හියලා ඒ විදියට සමාකරව ගන්නා, ඊළඟට අර 

සොර මුලේ නායකයා ඒ ඈණිඋනු ය ංමුධතය හා රණය කාළ; 

පැවිදිවෙන්න. මේ ඝ්වාමීන් වහන්සේගෙන් "මෟ පැවිඳි කරන්න" කියලා 
ඉල්ලා ආ්ටියා. ඊළඟට ඒ සොරමුලේ අනික් අයත් ඒ විදියටම මේ ඇමන්ගේ 

නායකයා ගත්තු තීරණය අනුව නීරණය කළා අපික් පූ ඳී වෙන්න ඕන" 

කියලා. ඒ පන්සිය සඳහ ස්වාමීන් : වහන්සේගෙන් පැවිද්ද , ඉල්ලා හිටියා. 

වාමින් වහන්සේත් ඒ අය පෟවිඳි කළ්යෟ. ඉතින් සන්සිය දෙනේ පැවිදි 

කුපිත දුන; ගසා පුවත වැඩක්, ඒ විදියට පැවිදි කරගෙන ඒ අය 
.”%. 2 

හැඩ ගඝස්සවාගෙන, බුදු පියාණන් වෲ්යන්සේ දැකීමට වැඩම කළා මමේ 

ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ ස්වාමින් වහන්සේට ඒ එක්කම නමණුන් පටබැළනා 

"බාාණු ඝොණ්ඩඤඤ යලා. කොණ්ඩඤකණ්යණ කියන නමින් හිටියෙ, ඛබංණු 

කියලා කියන්නේ 245ණව. අර් 22ණුව සිළිබඳු සිද්ධිය නිසා. කණුවක් 
යල ඝතාගනත්තු ඒ කාරණය ගැන ආරංචි පැතිරිලා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට 

නමක් පටබුාංළුනා ඛාණු බා ාඩණඤද යලා. ෂි වෙයානානවේඇ෴෴.. 

කොණ්ඩඤණ නමින් හැඳින්වෙන්නේ මේ ස්වාමීන් වහන්සෙයි. මොකද 

අනඤ්යා කොණ ක්ඥස කියන ස්වාමීන් වහන්සේ- ඩන් ප්රසිද්ධ ස්වාමීන් 

වහන්සේගෙන් වෙන්කරලා හළුනාගන්න "බණ කොණ්ඩය නණනියන 1 කට 

නම යොදාගන්නවා. 

ඉනින් බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ ඛාණු කොණ්ඩැදඤු ස්වාමීන් 
වහන්සේ වැඩියව පස්සේ, අහනවා "මෞකද කොණ්ඩ මහාර්රාගෙර 

පිරිසක් එහෙමත් ලබාගෙන තියෙන්නේ කොහොමද?" කියලා, එතකොට 
। පියාණන් වහන්සේ 

අර පිරිසගෙන් විමසුවා ඇඅන්තද මහණෙනි මේ කාරණය," එතකොට මේ 

පිරිස ප්රකාශ කරනවා මේ වගේ සෘද්ධි ප්රානිභාරියයක්, සෘද්ධි අණුහාවයන් 

අපි කාගෙව්ය/ දැකලා නෑ. ඒක නිස්ය අපිට පැචිදිවෙන්න හිතුනා ' 
කියලා, අන්න ඒ අවස්ථාවෙ බුදු පියාණන් වහන්සේ ප්රකාෂ !: කරනවා අර 
අපි කලින් &ායාසු ගාරාව: 

4 

ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ප්රවෘත්තිය ප්රකාශ කළා. බුදු 

350 



1013 ආඅආන' 454% ඨ් ඈ 

"ඉයාදාා වසා සානං දෙ 

අදාකණ&ණෙසදා අගනා 
(9/310ේ9 තං (32% 

21279*,270212%2ා 0175 ධායිහගහො" 

මේ සිරිසට කියනවා බුදු පියාණන් වහන්සේ ුඹලා මේ කලින් 

ගෙනගිය ජිවිතය ~සුඝාවක් නැ, ඒ නියන්නේ අඥාන විදියෙ ඒ පාපකාරී 

අංවිතය-අසතහාරලා හේ ඩ් ප්රහාවෙන් (122න ධෟෲෟෲන වඩින ව) විදියෙ 

හොඳ ජීවිතයකාට යොමු වීම ඒත මයි වවින්නේ කියන ඒ හසර ම 

ගාථාවෙන් නියවෙන්නේ. යම් සොනෙක් ප්රඥාව නැණනිව සමාධියක් නැණව 

අවුරුදු බියක් ඵීවත් උන්ය පුඥාවෙන් යුක්නව ධ්යාන වඩ&න ගෲ ක න්න 

එක දවසේ ජීවිතය ඊට වඩා වටිනවා &යලා බුදු පියාණන් වහන්සේ 

ප්රකාශ කළා, ඒ ගාථාවන් ඒ දේශනාවන් අහලා අර පන්සිය නමම 

රහත්දනා ශනියලා සඳහන් වෙනවා. 

එනකොට අණි මේ ගාථාවන් නාථ්යවන් ආශ්රයෙන් අපේ ීවිතයට 

ප්රයෝජනවත් චන කාරණා ටික් මතුකර ගන්න බලමු, දෑන් මේ ගංථාවෙන් 

බුළු පියාණාන් වසහන්ඟේ මනතුකරලා දුන්නේ ශාසනික වටිනාකම්, එහෙම 

නංනිනම් ධම්ාහුතුල' විනාකම් සහ ලෟ 448% වටිනානම් කියන ඒ දෙන 

සංඝන්දනය ඝ£) ඊල්ලෑකු. ලෞණික වටිනාකඹී ( අනුව බල නවා නම් පුසාවක්, 

ඥානයක්, ධ්යානයක්, සමාධියක්, ගැන හිතන්නේ නැතිව කොයි අන්දමින් 

හෝ අධාර්මණිඞඛව හෝ ජීවත්වෙමින් අවුරුදු සීයක් ආත කිරීම ලොකු 

දෙයක හැටියට සඝමාජපය සළකනවා. ඒ නැනැඳ්තා "සිරි වින්ද" 

කියලා. නමුත් මේ අගාසර 32 වහන්සේ ප්රංකාණ 

කරනවා මේ ආාසනයේ පුආවත, ධෲණ%නයන් වඩමින් ගතු නාරන එක 

දවස වටිනවා 41:3(ලා. යමී ක නන සියයක් සපුආවන් සමාධියක් 

නැඹිව ජීවන් වනවාට වඩා එක දවසක් ජීවින් වෙතොත් පුභාවන් ඇතිව 

ධෲන වඩමින්, අන්න ඒ එෲ දවසෙ ඩිතය වඩා වටිනවා කියලා. ඒ 

විදියට බුදු පියාණන් වහන්සේ පුකාණ ඇළේ සාණාන්යයෙන් ලෝකයේ 

නම් බොහෙරවිට අධාර්ඝිඝව නමන්ගේ පීවිකාව ! පිළිබඳ කාරණය ඩවිනර; 

සළකන්නේ. කොයි, ආශාරයෙන් නමුත් අව්යනවෙනවා නම් ඒස තුම් 

අවා වෙන්නේ ියල. නමුත් නුවණින් කල්සනා කරල බැලිය යුඝුයි 

සැ ද්යභාවතුණි, මේ සාමාන්යයෙන් අපසේ මාහා පීවිතය යල කියන 

නෙට් මනණායාධට ඉඹ ලබිව්ව්, නුණශඅවය එන්නා ලැබිවිව, විෲාල 

වටිනා සා් න්න මේ මිනිස් ඝන, | හියශ් සිතෙන් ගන්න 

පුළුවන් ලෙ: 40% වං නඹයි මේ ආසර £' ආාළවර කරගෙන 8: 

% [8' ,। 

2 * | 
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4 අ 2:17 ම්ද් ෲනය් | ) ()4. 

ප්රත්යක්ෂ කරශන්න උපකාර එන්නාවූ ඒ ප්රහාව උදාකර ගැනීමත් ඒ 

ආ. අවට 7 එපා ර් වචවේන භාවන්යාවි ධ්යානය ඞෑ 2 (9:2/, වමේ 4 $-0) .- 

ආන්මභාවය, වියේෂයෙන්ම බු ධද්න්ෂ්ය්ය කළයක, අ්රඛයක්තු ආ259 

ආක්න්මභාවයක්. එතකොට බුදෙධාන්පෂාද කාලය කියලා කියන්නේ ධණිය 

අසන්ට ලැබෙන, නිවන් දකින්ට අවසථාව නිබෙන, සසර දුන් සෞළවර 

කරගැනීමට අවසථාව සිබෙන, කාලයක්, එබළු කාලයක ලැබෙන මනුෂ 

අාන්මභාවයකින් අපට ලැබිවිව ලොකුම වරප්රසාදය වචන මිනිස් සින 

පාවිච්චි ආරන්න ඹඕින මේ පුඥාව වංඩෙන ආකාරයට, සමාධිය ධෲනංල 
ඒ 

ආමය වැඩෙන අරතාරයට, නමා සාමානා ර්ය්රෝනඹ්යය බොහෙදෙනා 
ක් 2 ඹ 

රවිතය ගබ කරන්නේ මේවා ගැන &ිසිම තැකීමක් නැතිව. 

ක රම ම් අපට හොළ ආදීය නී හම [නවා මේ 

හෞර මුල ගන්තු ක්රියා මාගිය ඉඅතුළින්,. මේ කථාවේ ආත්න වශයෙන්ම 

ප්රාතිහාර්ය එකුක් නොවෙයි දෙකක්ම නියෙන හැටියට සළකන්න පුළුවන්. 

එක ප්රාතිහාර්යයක් ඉමයි ඒ සංඝයා වහන්සේ පිළිබඳ ස්රාතිභාර්යය , අර 

බුදුපියාණන් වහන්සෙ ප්රකාශ කළ ආකාරයට ප්රඥාවෙන්, ධාන්යයෙන් 

සික්ඛව් අම්වසු ස්රාත්රිභාරනයං ඒ කියන්නේ මුලු රෑම සමාධියෙන් වැඩෂුන්න 

කණුවක් වගේ, ඒකු එක්තරා පුංනිභාරයයක්, නමුන් ඊළඟට නිඛෙන 

ප්රාතිහාර්යය තමයි මේ සොරදෙටුවා දක්වපු ප්රාතිහාර්යය. දැන් පිරිසක් 

උනාම, සන්සියක පිරිසක් උනහම, ගතයුතු ක්රියාමාගියක” ගැන නිරණය 

(කිරීමේදී, ඥානවන්ත හසිරණයක් ගැනීමේ, ලොකු ප්රශ්න හිටිනවා. නමුත් 

මේ සොර ඉදිවුබ ගන්නු එඩිතර නිරණය මොකුක්ද, මේ නමන් දහි 

ඝාලයකෝ් ගෙනගිය මෙ ම්ථ්යා ආජී විය -චැාරඳී ජීව: හෲ මතා - මෙකෙන් 

වෙන්වෙලා පැවිදි වෙන්න ඕන ශාසනයේ, 1:59 එකු. මෙකට අන්ද 

විමසීමක' වගේ දෙයත් උනා නම් මහ පට්ලැෑව්ිලි ගොඩක්, නමුන් ඹ් 

පුද්ගලයා භුළත් ඡන්දයක් තිබුනා. දෑන් මේකට සෘද්ධීයක් කියලා අයන 

කෞට සෘද්ධි ප්රානිභ්යරය දක්වන්නට උසනාර වෙන භඝාරණා හතරක් 

ධම්යෙ දන්වලා නිබෙනවා. අණ, විරිය, චිත්ත, විමංසා කියලා. ඡණූය 

කුයලා කියන්නේ කැමැණ්න, ඕනෑකම, කියන එකයි. විරිය හියලා 

කියන්නේ ඒ ඕනෑකම අනුව, කැමැත්ත අනුව, යොදාන විරයයයි. චිත්ත 

මූළළා. කිසන්නේ ඒ වියිහ සම්පූණි කරගැනී! මට, ඒක සාර්ථක කරගැනීමට, 

යොදන අධිෂධාන ශුක්නියයි. ඊළඟට විමංසා හියල යන්නේ ඒ හැම 

එකක්ම කිරීමට, සාර්ථක කරගැනීමට, න න්න වෙන පුඥඹාව, විමසුම 

නුවණයි. ඔය ඝනර උපකාර කරගෙන කමයි කෙනෙකුට පුාණනිහාථය 
15 .।5%, ප් 

සපසෙන්වන්ට පුළුවන් වෙන්නෙ, සෘද්ධි ප්රසිභාද්ය ඈදිය., ඉනින් සෘදඅධිපාද 
ස | දු දන් නෙද "දී ණ ඉරු 10:02 203 දා ව් දායුණ 2 ස සල සදීධරක ලය ඉරු 

1.2 (30) කඹයන්නෙ -- ද්ධ: හිය, (1. ය න්නේ සාර්ථන ඩාලි! 1) .. 

15 
ණ් 



1 (].අ ආන 424%) දාආ ඇනා 

ඒකට උපකාර වෙන කාරණා හනර, ඉනින් මේ සොර ඉදෙටුවා තූළ නිබුනා 

ආඬි අධිෂඝඨානයක්. ඒ අණුව අර අණිකුත් කාරණා මේසුණු අරගෙන ඒ 
1. 

.4( ෴ 15 ॥, ,:। 25,” | £, .। 4), අ || (7 )4 5. $ -් 11 

(90::1(ා දෙවා 5) (ප ඔවෙන්ම ඉදිරිපත් වෙලා ඹි 49.%ෞ වේයත්න මීන 
දා [0] 

$। 

7 

කියලා වවා. ඒ අහුව අනිකුත් අභුගාමිකයනුත් බමන්ගෙ ජීවිත රටාව 

වෙනස් නාරගන්න නරණය කරගන්නා. ඒකඹබ ප්රානිභාරයය; ක් හැටියට 

අපට සළකන්න ක වෙන්. 

මේ කාලයේ නොෙනෙකුට් මේ නථ්යවෙන් ආද& ගැනීමේදී අන්න ඒ 

විදියට තමයි ක්රියා කළ යුත්තෙ. ධමානුකූලව අර් । සෘදධිපාද මතු කරගෙන 
0 22 5. 

තමන්ගෙ ජීවන මාගීය වෙනස් කරගන යුතුව නිබෙනවා. සමහර විට 

ඇතැමි තෙනෙහ් නොයෙකුප 1? සාංඝාරියසා දෝෂ නිසා, කණිදෝෂ නිසෟ, 

ස්ස කුන් ැරි නආශික්ඡයන නැඹුරුවෙලා සිටිනවා ~ වැරදි පවිකා ක්රම 

වලට. සම්භරූ මත්පැනට, බේබද්දන් හැටියට නම් වැටිලා අබෙනවා, 

"බබද්දෙක්" තියලා. සම්භර දාමරික මිනී මරුවෙන් නියලා,. අහවලා 
। * ඒ” ලී, ද, ඝෘ - 

'ඔඕනීමරංවෙ ' 'හොරෙන් අපරාධ න ස කියලා ඹය විදියට නොදරෙකුත් 

නම් පවා පට්බැළෙන තරමට සම්භරු නමන්ගෙ ජීවිත දූුෂත නුඳපවයට 

පන් කරගෙන සිටිනවා. නමුත් කිසි කෙනාත් පැකිළෙන්න හොඳ නෟ, 
44.2 

911 [1 ස ය හල දද ,44!,- 00, ,෴ 15” ෴ 223%. 

මේ ජීවිත රටාව වෙනස් රන්න. අවස්ථාව ලැබු නොනත් ඒක කර්ශන්න 

ඉදිරිපත් වෙන්න ඕන බය නැනිව., සමහර විට ඒ නිසා සමාජයේ අනින් 

අයගේ, තුමන් අනුවම ජීවක්වෙන අයගේ ගැරඞීමට ලක්වෙනවා, ඒ අයගෙ, 

නින්දූව්ට භාස්යයට ලක්වෙනවායි ණියලා සමහරු හිත දුවිල කර ගන්නවා. 

නවන් සමහරු දෑන් මෟ මේ විදියට ජීවිතයක් ගත කරලා මං මාකාඩොමද 

සංචිද වෙන්නේ. අනිත් අය මට මෙහෙම් කියයි නේද? මේවාට අවලා( 

කියයි නේද? කියලා. ඒ විදියටන් මහර විට හින දුවල කර ගන්නවා. 

9$ෲ ෂරව්යෙන් (ලැ ශෝෂධ වරප්රසාදයෙන් “ මෙ නමුත් අර කියාපු මෘ 

මිනිස් සිතෙන් - වඩ ගන්න මන හභියන ඒ අධිධානය ඇණි පුද්ගලයා, ෆ් 

අඥරනවන්න අදහස් ඇණි සුද්ගලයා, ඒ කිසිදෙනාට පැණිළෙන්නෙ නෑ. 

තම්න්ට ආර්ථික වසයෙන් ඒවායින් යම් පාඩුවැන් සිදධඨධ උනත් නමන් 

ඕශෙනගිය ඒ පාපි, එහෙම නැත්නම වැරදි, භ්රියාමාගී වඩෙනඹහ් කරලා, 

ධාර්මික ජීවිතයකට හැඩි ගැහෙනවා. 

දැන් මේ ශාසනය හැඳින්්වෙන්නෙ -බුදුධ ඝාඝනය -කරාණා ශාසනයක් 

හැටියට, බුදු පියාණන් වහන්සෙගෙ මහා ප්රභාවත් මහා කරුණාවන් 

නිසා මේ ශාසනය භහංදින්වන්නේ කරණා න 6 බිග්න්නිව 

මේ ශාසනයෙ මහණ වේලා රහනවුආ අය අනතුරේ අ න්නවා මහා මිනිමරංචන්, 

ර්ළණට පල්හොරුණ්, බේබද්දන්, ඉව නාග විදියේ නරක විදියට 

සීවිතය ගෙනගිය ස්බ්රීන්, ඔය විඳියෙ අය බොහ දෙනෙග මේ ශාසන 

3343 



77 ඞෲ (23:23 1()0 

ඉ9)ඞ0යෙ සිටිනවා~මේ ශාසනයෙ බුදු සිය්යණන් වහන්සේ ළඟ පැවිදිවේලා 
උනු) අරහන් භාවය ලබාගෙන දෙවියන්ගෙන් බ්රහමයින්ගෙන් පවා වැඳුම් 

පිළුම් ලැබූ බව නායරෙනවා. අන්න ඒක නිසා ඇන් විශේෂයෙන් අංශආ(3මොල 

නාථාව- ඒ වැරදි විදියට අවි්යාව ගෙන යන දගනෙනුට ජීවන මාගීිය 

හැඩගස්සවා ගැණීමට ලොකු ධෛඨියක් අ£කර ගන්න ඝුළවන් අංගුලිමාල 

ආථාාවෙන් එහසෙම, දැන් මෙතන මේ පල්හොරැුංන් පිළිබඳ නාඨාව වගේම 

මේක බොහොම දෙනා අනුර ප්රකටයි. ඒ අංගුලිමාල දහන් ආ 

මනුණායින් මරලා ඒ විදියට භයානක අිනිමරූවෙන් හැටියට නමගිය 

19:9:/21/3/%:5!, මේ ඈද්ධ ශාසනයෙ පැචිදිවෙලා අංගුලිමාල ස්වාමී ] වහන්සේ (8); 

හැටියට, රහත් උනාට පස්සේ ඊළඟට ඒක පිළබඳව බොහෝදෙනා සමහර 

විව සංඝයාවහභන්්සේලා පවා "මේක මහා ආණ්ච්ය$වත් දෙයස්" යලා 

ඒක ගැන කථාකර කර සිටියා. ඒ අවස්ථාවේ බුළු පියාණන් වහන්්සේ 

එනෙන්ට වඩම් කරලා දේශනා 22 27 

ළීවපින රටාව හර්ගස්ස ගන්න ලොකු මගධ ෙයඨියසන් අ කරවන විදියෙ 

_000:5931්, ඒ ගෟථෟඩආ 

"23:32 දාසං කං (08) -_ ෲආලෙන පිටියතනි 

මඩු) 9. ලොකං ආදහාසෙනි - අඹබහාමඹුතානාදා දා්යදිමා 

යමි කෙනෙන් විසින් කරන ලදු පාප නාය, පසුව අරන ලද කුසල් 

වලින් වැඩි යෙයිද, අන්න එබදු ඒ් සුද්ගලයා । යක ආලුවලාකුළින් 

& 411. ක සිසුමඩිල । වලේ මුලු ලෝකයම ආරලෝනාවන් කරනවා, ප්රහාවන් 

නවා කියද । බුදු පියාණන් වෲන්සේ ප්රසා කළා. දැන් පෝය දවසට 

(2 හද මික්ය බලනකොට එහෙම හඳු බොහොම ශෝ්ර්යමානයි. බොහොම 

ලස්සනයි. ඊවානත් වඩා ලස්සනයි, ආළු කලුවළා කුළෂින් මා: වෙනණෞටධ, 

ඒකෝ විශේෂ ශෝගමණාන බවක් අිබෙනවා. අන්න ඒ වගේ අර චැරදි 

ගිවිතයක් ගෙවලා, ඒ විදියට කලුවේෙලා, කලුවිදයෙ ජීවිතයක් ගෲ කරසු 

1(භ සුදු පැත්තට නැඹිරු වඩනා ඒක ලොකුවට කැපිලා පහෞෙනනඩා, 

බොහොම ශ්ය්රෝමානයි. අර කලු විල්ලූද සසුබිමකා හොඳ සුදුපාට නිත 

නිබ්බහම් ඒකා හොට කාංපිලා සෙනෙනවා. අන්න ඒ වඹගේ අර නරක 

විදියට ජීවිතය ගෙන ගිය කෙනා හොළ පංංබඉට හැරුනනහම් ඒක ලෝදයට 
ලොඹු ආදුශීයක්. මේ ආාසනයෙ, ඹේ අරුූණා ඈආාසනයෙ, න්නිය පෙන්නුම් 

කරන, බුදු පියාණන් । වහන්සේගේ ධම්යේ ශක්තිය සෙන්නුම් කරන, හොඳ 

සාධකයක් වෙනවා, ඒ වැරදි විදියට ජීවිතය ගශෙනගිය සොනෙක් අර 

හියා්යඝූ අර සොර දෙවුවා කළා වසේ, සෘද්ධි ප්රාතිභාරයය සඝ! වලේ, 

තමන්ගෙ දැඩි අධිෂරානයක් පෙරදැරි කරගෙන ජීවින පංථිවර්තනය:ඝ 

ඇතිකර ගැන්තොහතු්. 
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එැැහොට මේ හැම කෙනා ගෙන්ම අසට පෙනෙනවා, බුදුපියාණප් 

වආආ්සේගේ ධෛමිං කුම ශාාඝනයේ ඒ ඒ අය අ විදලා උතුම් 

11)! අඩව ලබාආආ) ආකාරය ම සිතලා බලන ෴ාට අපට කිසිම 

සොදනොග අහකදාන්ට බෑ. අපි සාමාන්යයෙන් සමාජයේ කොන් රනවා 

අහවලා උගාන්ඉමක් ගත ණි. එහෙම නැබුනුම් ඉනාමන්ම දුත්පන් දිෂුදු 

පුද්ගලයෙක්, එහෙම නැතබුනම් කුලහීන පුද්ගලයෙක්, : සහන් පුද්ගලයො, 

ඔය විදියව සමහර අය කොන් කරනවා. නමුත් නියම තමන කාමර 

කරල බලනවා නම් යාංඝාරික බුදධිය ලොකු ඝුඩා බව අනුවවත්, ඊළඟට 

සමාජයේ උස් සහන් හේද, ඹය. න 0 හේද, දුස්සත් පොහොසත් 

දද අනභුවවන් මණින්න &. 0900ඊ1). ද සිය මෝරා &ිඅිවිඩ, පුඥාද 

ක නන බට්ට අය සමහර විට ඔය ඉතාමත්ම කුඩා දරුවන් අතරෙ, 

ඉ/ අවුරුදු දරුවන් අතුරේ, සිටින්න පුළු! න්, වැඩි හිටියන් අතරෙ සමණනා 

න රවන ජ් ක්ම අතුගාත් අහු හය හතර නොදන්නා අය අනුර ඊළඟට 

ඒ වගේම ඉනාමන්ම සහන් යයි සම්මත කුලවල දුක්සත් අය අනරෙ ඔය මදි 

විදියට දිපින්දන් අතර : ඇඩෙොලුන් අතර । ඉන්න පුළුවන්. ඒ විදියට ඇල්පනා 

කරලා බලනකොට අප හැම තුළම වාඝනාව සැඟවිලා නිබෙනවා, 

ධම්යේ සඳුනන් කරන්නේ හරියට අර කළයක් තුළ දැල්වේන සහන් 

වගේ ියලයි පුඥාව-පුඥා ආලෝකය ~~ ලෝකයාට පෙනෙන්නෙ නෑ. 

නියම ආකාරයට ඒක ම්යුකර ගන්න ඕන, මේක ඉබේ මතුවෙන්නේ නෑ, 

මෙකට තමනුත් උත්සාහයක් දද න්න ඕන. යමිණිහි හොළ හුශගල කම් යට 

නිබඛෙන්න පුළුවන්. ඒවා මතුකර ගන්න තමනුත් උන්සාහයක් දරන්න ඹන. 

දැන් අර සිංහයා සෞොයිනතරෑ ॥ එඩිතර උනන්, කොයිතරම් අසෂ උනන, 

සිංහයා නිද්ය ගන්නවා නම් කටට ඇතුල්වෙන්නෙ නෑ සකුන්-- ඒත් යමිකිසි 

උත්සාහයක් දරන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ විර්යවන්නයාව, උත්ස 0හ වන්තයාට, 

තමයි ඒ නාමාගෙ සැඟවිලා තිබෙන සුණ්ය ප්රානිභායීය, වාසනාව, උදාකර 

ගන්න පූළුවන් වන්නෙ. 

ඹේ ශාසනයෙ වාසනාව ගැටියට හඳුන්වන්නේ, එහෙම නැත්නම් ආාසනින 

සනාව හැටියට අපි හැඅන්විය (5, ඹන්න ඹය ල්යරෝඝෝෲාර ධා. 

2 ධ්යානය ආදිය ඔනතුකර ගන්න එනා. ඒ "මා භාගත 1 7* 

ආත්යෂව - සෞවාන් සකදාගාමී අනාගාමි අරහාා් කියන ඒ නන්ඥ ~ 

ම තගැකීමයි. මේ ශාසනයේ අපි වාසනාවක් ඇආට්යට න ඕනෑ. 

දැන් මේ සමාජයේ සඝොනෙකුබ් මභකනොටධේ අහන්න ලැබෙනවා ආර්ථික 

වශයෙන් වාඝනාව උදාහශර ගැනීම ගැන, මේ වාසනාව උදාකරගන්න 

සොහෙකුත් අවසථා ගැණ යම්යප්යේ අසට ඔය යකඩ ඈටවල් වලින් 

අහන්න ලැබෙනවා. । ඒ ආර්ථික වශයෙන් වාසනාව උදාකර ගන්න බොහොම 

*5)। 4. 4. ॥ 
ධක 2..1..! 



රි 

/ඒ වාන ඇන 1()!" 

වෙහෙස වෙන අයත් අපිට නිතර දකින්න ලැබෙනවා. නමුත් ධාර්මික 
වශයෙන් වාසණාඩව උදූකර ගන්න බොහොම ටික දෙනයි උනන්දු වෙන්නෙ. 
දැන් අපට ණියන්න පුලුවන් ධාර්මික වෲයෙන් රා 

1 

"පෝය වාසනාව" කියලා, මෙන්න මෙ "නසා වාසනාව" උදාකර 

අයට හොඳ දවසක් නුමයි පය දවස, ඒක නිස ම මද නියන්න සුළුවන් 

ගන්න බොහොම ටික දෙනයි උනන්දු වෙන්නෙ. අනිකුන් වාසනා වසේ 
නෙවෙයි. නමුත් යම් නසෙනෙක් පසෝයදා වාසනාව ගැන කල්පනා කරල: 
එදුට සිල් ඔ2මාදන්වීම බණ ඇසීම, ධම්ානකූුලව හිනලා නමන්ගෙ වින 
2ංකාදර කරගැනීම යේ අන්න ඒවා ගාන උනන්දු වෙනවා නම් ඒ 
ඇත්තන් තුළ නිබෙන, අර ණියාපු හැංගිලා බෙන, ප්රඥා අල: 
මතුකර ගන්න සුළුව 2 වෙනවා, ජීවිත රට්යව වෙනස් කරගන්න චන්න 

ශක්තියක් ඇතිකර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අන්න ඒ විදියද න )4%ලදාං 
මී හ් දළ 4 ද ॥ 21 [1 0 අපේ පීවිත හැඩගස්සවා ගැනීමට උනන්දු විය යුතුව ඳිබෙනවා. 

ද? රු ॥ ද [ක ' සුණයේ වමේ කථාවෙන් අපට ලොකු ආදණියක් ලබා ගන්න සුළුවන් අපේ පජීවින 
සකස්කර ගන්න, චින්තන විප්ලවයක් ඇණිකර ගන්න ධමිය පිළිබඳව - බුදු 
සයාණොන් ව්යණන්සෙ දේශනා කළ ධමීය පිළිබඳව. වැඩිදුර නොෞගියන් ඒ් 
මූලික කාරණා ගැන කල්පනා කරල බලනණඝ්යෞට කෙනෙකුට ලොකු 
සංවේගයක් " පුඵවන් මේ සංසාර නවය ගැන, ඇන් 
නිරිඝන් සතුන්ට ඒ විදියට පුණාවක් ධ්යානයක් වඩන්න ඒවං. පිළිබඳ 
හැකියාවෑ න ස තිරිසන් සඳුන් ගත කරන ජීවිබය කොයිතරම් දුකබිත 
ජීවිතයක්ද? ඊළඟට යක්ෂ ප්රන ආදි දත්ත වලට පැද්වුණු අය ~ නණිරාදුන් 
- මේවා ගැන බුදු පියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ කරලා තිබෙනවා. මේ අප 
කිසිම කෙනෙකුට මේ මනුෂ්ය ආත්මභාවය සින්නක්කරව ලියලා දීල 0 
මේක වහේ අනිනායේ කරනු ලද යම්කිසි පිනකින් ලැබිවිව ඉතාමත්ම අගනා 
අවස්ථාවන්. මේක සිරිහෙලා ගත්නොන්, 6 ඉමිලැසන් ප්රයොජනය නොගෲනසතොන්, 
ඊළඟට කොහේ යනවද කියල නෘ. සොවාන් වෑනි නඳනායක් ලබාගෙන 
අනුර අසායෙන් මිදුනේ කැන්නම්, කොයිතරම් ඝොළ ලස්සන ආටෝෂසප 
ාටෝප ජීවිත ගතෟකළාට මොකද, තුම්න් සාපකම්වල යෙදිල සිටිනවා 
නම්, අර කියාපු මිථ්යා ආජීව ~ වැරදි ජීවිකා ක්රමවලට නැඹුර;වෙලා 
සටීනවචා නම්, ඒ නැනැාත්තන' කුමන ග් බහා ෂාන් ගිහිල්ල: 
උපෆළන්තෙ යක්ෂ ප්රෝනු ලුාඝඈ ඈද තැන්වල. ඊළඟට ණනෘයින් ළආදධ 

ඇවිල්ලා නෑයන්ට කරදුර කරන්ට සිදධ වෙනවා, එදුට තුමයි පින් පවි 
සි ළිබළව අනතෝරෙන්නෙ. (2 ල් අතුසල් පිළි බඳදා රගරොන්නෙ. සමහර ආය 

බුඅධි වාදයන් අරශෙන නෞයෙකුන් තුරන විනර්ක ඇරමින් සිවිනවා. මිය 
පරලොව ගියාට සස්සෙ නමයි තනේෝරෙන්නෙ. සින් පවි කුසල් බුසල් වලින් 

350) 



ක ස් / ' 
1()0) ආආණන' ,%ඇව දාණි රෲන්යර' 

මයි ලෝකයෙ &බායෙන ණයම් ධනය මැනෙන්නේ, වෙන් නොව 

අඇසරසිය. අනික් කාසි, අනික් නෝට්ටු, අවලංගු වෙන්න න 

සපින්~සංවි කුසල් අකුසල් නම නුව ඇන් ව්යන්සේ දක්වා වදළා 

මෙන්න මේ ධ&ෲාව අණුව රන සරංඝාරික පීවිතයේ උස්පහත් 

හේදයයත මානෙන්නෙ. උස් නන්්්යවවචලට හෝ පහත් නුතපත්වලට හෙ 

යන්නේ. අන්න ඒ කාරණය ස් ඇතිව රුම් ගන්තු පින්වතුන් ශම් 

නමන්ගේ ජීවින රටාව පිළිබඳව හොඳින් කල්පනා කරල බැලිය යුතුව 

න ිබෙනවා. දෑන් අපි මෙනන මේ සමාදන්වූනු ආපීව අටර්මක ශීලය. 

මෙතුන මිච්ඡා ආජීවය කියලා දක්වන්නෙ ආයුධ වෙළඳාම, සබන් මසට 

අංි/8රඊම, මා,4අ වෙළළාම, මත්පැන් වෙළඳාම, වසවිස වෙළදුම කියලා 

කියන දෙවල්, මේවා සාමාන්යයෙන් සමාජයේ එන සමාජ සම්ම්යය අනුව 

බලනවා නම් බොහොම ඉැග්මණින් පොහොස්යාෝ වෙන්න සුළුවන් දේවල්. 

නමුත් මේවා නිසා කෙනෙකුඹේ සුත කිලිට් වෙන නිසයි බුදු පියාණන් 

චහන්සඩේ මේ අවිකාවලින් වේන්වඩෙච 
නෑ පුක රලා නබෙන්නෙ,. අන්න ඒක ගැන නුවණැබි පින්වනූන් කල්පනා 

දු වෙන රටාවක් සකස් කරගන්න 
॥% 

කරන්ට &න. 

ඊළඟට මෙන්න මේ ගාථාවේ මෙතන විශේෂයෙන් යපු ප්රණාව 

මොකක්ද? මේ පුනාව ධමවියේ හදුන්වලා නිබෙන්නේ මංණික?ක්ඉ0 සායට. 
෴ ඒ ස් ද) ?%01(555 තෲ 05%" [1 156, ॥ 1 ඈද ධි න න ජණ ? බුදු පියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ සාරනවා පැආදා නරානං රනනං කියලා. 

මනුෂ්යයින්ට ඇති මැණික තමයි මේ පුඟහාව, දෑන් මැණික් අනුරෙන! 

නිබෙනවා දියමන්තිය, ව්යජ්රමාණිකෟය රා කක එකු. අනින් මැණික් 

කපන්න පුළුවන් විදියේ බොහොම් බල සම්පන්න මාණිකෲයන්, අන්න ඒ 

වජුමාණික්යය වගේ එකක් භනුමයි මේ සපුශාව. මක් නිසාද, මේ ප්රඥාව 
“(:' 

හඳුන්වලා තිබෙනවා " නිබෙබධිකා පඤඤා ණ&ියලා. විනිවිද යනු ප්රඥාවක්. 

ලෝඛඝයේ අපට බ්රංලු බැලු පැත්හකේ පේන්නේ නිත්ය දේවල්, මේ නිනෲ 
2 තැනි" අනිත්යතාව දැකීමට උසකාරවන්නේ වමේ පුඟාඩයි. නිනා 

හැටියට -අනෙ සං4ාඩ කියලා සියනවා -ඝන හැටියට හැම දෙයම සේන්නෙ, 

නමු න් මේවා ඉතාම ගිදුයෙන් ව්ය :ස් වෙනවා. මේ වෙනස් වීඳ නොපෙනෙන 

ණ£සා මේවා නිත්ය හැටියට වැරදි වැටගිමැ” ඇසි කරගෙන ඒ නිසාම 

හත හෙම මෙවා පිළිබඳව දැඩි තණ්හාවල් ඇති කරගෙන නොයෙකුත් විඳි “3 

අපරාධවලට සොමුවේලා, පාපකමීවලට යොමුවෙලා, මේ සංසාරයෙ ද 
% භාලය:ත් ගමන් : කරනවා. එතකොට් නිවන් දකින්න පුළුවන් වෙන්න නම් 

මෙන්න මේවයෙ, මේ නිතාෲ හැටියට ගත්ත කාය අනිනා ස්වභාව 

නමන්ට පුතාක්ෂ වෙන්න ඕන. යන්ත්ර සූත්ර මගින් නොවෙයි, අණුදුක්න 

ආදියෙන් නොවෙයි, ඒවා ප්රත්යක්ෂ ය මේ පුඥැඩවෙන්. 

ග් 



/ඒ වාන ඇණ 
110) 

ප්රඥා ආලෝකයෙන්, මේක විනිවිදු යන ආලෝකයක්, මෙ සීත ඇකුළනින්ම 
ඇතිකර ගන්න එක්නරා වැටහීමක්. ඒ වැවණීම ඉබේ ඇංනිවෙන්නේ නෑ. 

21ක 

4 

ක එහා නමයි ධ්යානය, භාවනාව, උථසකාර අවණ්නෙ. 

ඈන් ප්රබාවට උපකාර වෙන විදාණීනාව වශයෙන් ඒ භාවනාවෙදී 
99ාරෙන්නේ මොක?2ඉෂද? මේ ලොකයේ අනිත් ා0ව, මේ හැමදේකම අං&වෙන 
නැතිවෙන හැට බලන්න පටන් ගන්නවා, දැන් ඹය සතර සහිපට්යානය 
හැටියට සනිපටඨාන සුතුයෙ ද්වනවා මවේ ක බය පිළිබඳව, ඊළඟට වේදනාවන් 
පිළිබඳව, සිතන සිමීමඳව සිතුව එන සිතිවිලි පිළිබඳව, මේවා අංබිවන 
නැබිවන ආකාරය. මේවා ඇතිවෙනවා ඊළඟට නැ!බවෙනවා, මෙන්න මේ 
ඇතිවීම නැතිවීම දෙක නිතර මෙනෙහි කරන සුද්ගලයාව, හොඳ සිහි 
නුවණින් යුක්තව මේවා නිතර මෙනෙ£0 කරන පුද්ගලයාව, ණා) 
ගං&]ර ම ම ඇතිවෙනවා. එ අය මුළා වෙන්නේ නා, අර බාසිරව 
පෙනෙන ඒ නිතාෲ ස්වභාවයෙන්, දෑන් කෙහෙල් කඳන් දහශින නක් 
සමහර විට හනිතන්න ඝුළුවන් මේක හොඳට අරටුව ඇණි ලීයක් කියලා. 
නමත් ඒක පිළිබඳව භරියට වැටහගීම අනි සොඝ %0 දන්නවා මෙනාන පතුරු 
(00023, අන්න ඒ ච් හැම දඋඅෙයක් 8 සබන් 

අර ]3යන නිනෲ සංඝ්යව බිඳිලා යුනෑද . ලිහිලා යුනඩා. 

කෙනෙක් නිතරම හැමදේකම ඇණිවීම් නැඹිවීම් බලනවා නම්, මේ කය 
පිළිබඳව ~ශුරීරය පිළිබඳව ඒ වගේම මේ අපේ ඉරිය වී පැවැන්වීම ආදිය 
යාම් ඊම් ආදිං මේ හැම් දේකම ඇතිවීමක්, නැතිවීමැක, න මංකු නමි, 
ඒඉට ධණියේ සළහන් වෙනවා" සබුදය් ධවවානුපසසී වා -වය ධමමාණනුපසයි 
වා-සම්අය වය ධම්මානු සසසී වා" ආදී වශයෙන්, ඒ කියන්නෙ මෙන 
ඇතිවන ආකාරය බලමින් වාසය කරනවා. ඊළඟට මේ;තු ගෙඩියන 
න කෘර බලමින් වාසය කරනවා. ඊළඟට ඈං£ිවීමන් ගෙවියාමත් කියන 
දෙක් බලමින් වාසය කරනවා. මෙන්න මේ විදියට මේ වාසය කිරීමෙන් 
9,/8)3 . මේ විදිය මේ සවනට ව "හිමෙන් : මයි, බුම කාම්යෙන!? මෙව්යාලේ ;) 4) 
සිතද අධභාවයං නුමන්ට චැවහෙන්න පටන් ගන්නෙ, දැන් ඹිය දැලි 
පිහියක් දන ගා එහෙමනත්, දංලි පිහිය දුඩට අදිනවා. ඊළඟට යටට 
සහතට අඳිනවා, ඊළණට උඩට පහනට දෙපං:4තටම ගිනුයෙන්, එහෙම 
කරල කුමයි දෑැෑලිපිහසිය හොඳුට මුවනන් නරන්නේ. ඒ වගේ මේ ප්රභාව 
මේ විදුශීනා ප්රඥාව ~වැඩිමේදිප!් විටෙක අර විදියට ඇතිවෙන ස්ව්යාව 
බලම්න් සටිනවා, ඊළඟට මෙවර ගශෙවියන හ්වභ්යාව්යල ඊළඟට ඉඇතාඹ 
යෙන් වීම සහ ගෙවියාම් මේ දෙකම, මේ දෙකුම, එකප්යු රලා 
කින විදියට සියුම් කර ශන්නවා, තියුණු කරගන්නවා. එහෙම ණරීමෙන් 
තමයි මෙක විනිවිඳ යන පුඥ6ාවෑ ක් වෙන්නේ, ඒ විදියට නියුණුකළ පුද්ගලයා 
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මේක නැණ වෙනනන් ඉන්නෙ නෑ. අහිනකොටම පේනවා යමක් උපන්නා 

නම් එය වඩින ක්ර හදවන කැති නැනතානි, කමම ආදාකකකු බූ ශමම 

ස්වභාවය හ් න 22 වැටගීමක් එනවා. ඒකටයි මේ ප්රඥාව යලා 

භහියන්නේ. ඒ නදියට දකින පුද්ගලයාට තමයි මේ සංචස්කන්ධය අතහරින්න 

පුලුවන් වෙන්නේ. යමිකිසි අවසථරාවක ඒ ප්රඥාව වැඩීමෙන් කය සිළිබඳව, 

වේදනාවන් සිම්රිබඳව, ! 54%) පිළිබළව, සිතුව එන සිනිවියි, මේ හැම එකඊහම් 

ඇණනිවීම් නැතිවීම බලමින් ඉඳලා ක්රම් ක්රමයෙන් ඒ । 'ුඥාව දියුණුව මෙන් 

හමයි යමිණියි කෙනෙක් ව්යූරාය1 සත්යය අවබෝධ නාර්ගන්නෙ දුණි, 

“,මුදුය, නිරෝධ, මාගණිී කියලා 28යන. මේ මුලු මහත් පැංවෑන්මම දුකක්. 

ඒකුව හේනුව තෘෂණ්යෙවයි. මේ යටින් නිබෙන නණ්හාව ~ මෙක වෙන් 

බෙන තණ්හාව - &සයි මේක මේ එකක් හැටියට නිනා සංඥාවෙන් 

ගන්නෙ කියලා ඒ් අවබෝධයන් එනවා. ඊළඟට මේ තණ්හාව නැබ්දුන 

අවසථාව, ඒ නණ්නා පිපාසය නැබිකර ගතු අවස්ථාව - ඒ නිවීම - 

ෆඒ්නා තමයි නිවන, ඒකට පකාරවන්නේ අය අෂට්යාංගින මාගණීියයි 

කියලා ඒ විදියට අවබෝධය එනවා. "සමමා දිට්ධි, සම්මා සංඝපප 

සමමා වාචා, අම්මා ආමමනනත, සමමා ආ&ව, සමමා වායාම, සමමා සි, 

සමා සමාධයි කියලා කියන ඒ ආය අෂටා,ගික මාගිය ඈඅෑ න 32 

නමයි නිවන් දකින්න සුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට ඒ ප්රඥාව පිළිබදව -- 

ප්රඥාව අලෝකයෑආ් හැටියට බුදු පියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ කරල; 

& ,(ෘ&£ඞ. 

ලෙකයේ නිබෙන ආලෙරන හනරක් බුදුපියාණන් වහන්සේ එක් 

අවස්ථාවක ප්රකාෲ කරනවා. ඩඥු ප්රභාව ව්යද්රාලෝොකය, ඊළහට 

ය09ලෝකය, ඊළඟට ගින්නෙහි ආලෝකය --අග්නිආලෝ෴ය, ළෲණධ මේ 

ප්රුඥාලෝකය, හැම ආලෝකයකටම වඩා ෂ්ඨ හැටියට, අගඉ හැටියට, 

සළකන්්නෙ ප්රඥා ආලෝස කයයි. හඳ එ්මුයෙන් දින දේවල් වලන් ඒවයෙ 

හෙවනැලි බබෙනවා. ඉර එෂිංස -ඒවායින් හෙවනැ(ි නිබෙනවා. පහන් 

එපිය, විදුලි එළිය හැටියට සිතන ඒවා ඒවායින් ඞබමයි අප් කෙනෙක් 

හරියටම දකිනවා හියලා හිතන්නෙ -නමුන් ඇත්තු වශයෙන්ම නියම දැක්ම 

අංනිවේන්නෙ ප්රඥාවෙන්, ඇතුළනින්ම එන එක්තරා වැටණීමකින්, ඒඵෙන් 

දුණින දේ නමයි සතෲ හැටියට ශන්න සුළුවන් වෙන්නේ. අනිකුත් ඔය ඉර 

එළියෙන් හඳ එළියගයෙන් ගෝ ඒවයින් පවා සමහර විට තමන්ට । ර්යාකාරඩව 

පේන්නේ නෑ. ඔන්න එනකොට් ඒ ප්රඥාව පිළිබඳව, 

ධානය පිළිබඳවත් ඒ විදියට බුදු අ ණ් 2 කාළ. 

ධ්යානය ණියල්ය හියන්නෙේ සිත එක%ආ ණිර්මයි. සමාධිමෲන් ණා ඊමයි. 

සාමානායෙන් සිත බොහෝවිට විසිරිලයි පවිඩන්නෙ. භාවය, ව්යාපාද, 
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% 55, 

ථිනම්දධ, උදධවව -කුකුඳකුවචව, විචිකිච්ඡා කියලා කියන ඒ නීවරණ ධම් 

පහක් )බෙනවා. එක්ඉර් ඇම සිතිවිලිවලින්, එක්කො ද්වේ්ෂ සිබිඩිලිවලින්, 

සබා කැළ%(ලා. 49ාම සිතිවිලි රන් සහ ජක්්ස හි %වි(ණින් හරි, එහෙම 

නැතිනම් නිදිමත අලස ගති නිසා, සිතූ අනාර්මණා්යයි., එහෙම නැත්නම් 

නොසන්සුන් ගනි, කුකුස් ආදීය නිසා, එහෙමත් නැඹුනම් සැක කිරීම් 

දෙගිඩියාවල් නිසා. ඔය විදියට ඒ ඝසිබතෝ ඇති සමාධිමන් ගනිය යටපන් 

වෙන අවස්ථාවල් බුදුපියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ කරල ගිබෙනවා. 

ඒ නීවරණ ධෂම්ව්ලින් සිත ඉවත් කර ( තන බුදු පියාණන් වහන්සේ 

උපමා සව්ය එන් අවස්ථාවක ප්රකාශ කොට වදුළා. අර කාව 45 

වලින් සිත කැළඹීම-ඒකට උපමාව බුදු ෂි වනන්සේ ම කු හා 

යම්හිසි වතුර භාපනයක් අතයෙනවා. මේ වතුර භාජනයට කහපාට 

රතුපාට නිල්පාට ආදී සායමක් මිශු කතාළොන් නරියට බමන්ගේ මූණ 

පෙනෙන්නෙ නෘෑ. යථා තුත්අවය පේන්නේ නෑ. අන්ත ඒ වගේ සිහ 

ආර ණ රන නැත න් නිම්තු සුන්නි අවන්බව෴හන තබකේන්නේ 

නෑ. අනුන්ගේ යහපත පේන්නේ නෑ. දෙසසෂයේෙම යහපන සෙනෙන්නෙන් 

න. ඊළඟට ඒ වගේම ඒඅවේෂය -- වේ යෙන් සිහ කැළඹීම. ඵ්ක බුදු 

පියාණන් වහන්සේ දක්වන්නෙ යම්කිසි වතුර භාප්නයා නටන වෘතුරක, 

ගින්නෙන් කැකාරෙන වචන රහ, සොෞනෙකුට නුමුන්ගෙ මූණා හරියට 
ද 214? දූ 8 (5, 6, ද දද 15%, , 8,343, පසෙෞහනන්නෙ නෑ. අන්න ඒ වසේ ද්වේෂයෙන් කැස රෙනභකොට යථා 

ක 22232 49%(2% දී සසර ක 2 4) 2) 49 * 21%. ආඳ්රි තත්තවය අවබෝධ වෙන්නේ නෑ. ඊළඟට අර නිදිමනා අලස ගබිවලින්' සිත 

අනාර්මණ්ය උනොකත්, ක්රියාකාරීත්වය නැති උනෝ, එබළු අවසා පෙන්නුම 

කරන්නෙ අර දිය භාජනය අය සෙවෙල් වලින් චැනිල: තිඛෙනවා නම්, දිය 
| 

දඈංද”* 10. ආදී 9) ආර්යාශ්යෟරව සෙවෙල් වලින් වැහඩිල තියෙන ඒ වනුර භාපනයක න 

සෙනෙන්නේ නෑ. ඊළඟට අර උදධවව කුකුවව යල: කියන අභෘසක්සූත් 

ගනි, ඊළඟට කුකුස්- එහෙම නැනඟ්නම් ඒ තුමන් තළ නොහළ දේවල් 

පිළිබඳව පසුතැවිලි- ආදිය එනවානම් හිතට එබළු අවස්ථාවලදීන් යථා 

කුත්එඡවය පේන්න නෘ. ඒකට උපමාව දක්වන්නේ යම් ිසි වගුර භාජනයක 

වතුර හළඟින්-හමන හුළඟ කින්--රැලි වැටිල එහෙම නැන්නම් කම්පිතවෙලා - 

යමි සි වතුර භාපනයක් අමිසිත වෙලා ~ ආබෙනවා නම්, කභුම්සාවෙනවනංම 

ඒ රැලිවැටෙන පලයෙන් මූණ හරි ආසාරව පේන්නෙ නෑ. ඊළඟට විවිකිවණ 

නියල්ය කියන දෙගිඩියාව. ඒකත් අර සිඛෙෆහි යථා තත්වය පෞනන 

ශක්තිය නැති කරන දෙයක්. සැක දෙගිඩියාවල් වලින් සිත කැළඹුනාම 

"| 
£ වන .॥ ්෴/ 1 6, ඒ ර් ,॥ූ, ද " 

වතුර ාජනය ඉන්, මුණ 'ලන්නා ( ව 3:ය(ල 

ඒක පෙන්නුම් කරන්නෙ මඩ්වලින් බොරලනු ක. භාජනයක, මඩි වණු 

300) 



1.13 පආන් ආණාදා දාම් 402 ' 

ඹය විදියට බුදුපියාණන් වහන්සේ දක්වන උපමා අනුව අපිට හිතාගන්න 
18,,5 / 

පුළවෑ න් ඒ සමාධියට බාධක වන ධම්. ඒවා ඉවත් කරපු අවු වඩේ මයි 

ධෲනය, සමාධිය මෲ වේන්නෙ. ඒක නිසා ඇත්ත වශයෙන්ම වින්න 

ශුක්නිය අ“යුණුකර ගන්න එනන්දු වෙන පින්වතුන් මේ බුදු පියාණන් 

වහන්සේ පුකාණ අළ ආකාරයට මෙන්න මේ ප්රඥාවත් ධ්යනයන් වැඩිම 

නමේ පිළිබඳව උනන්දු වෙන්ට ඕන. මේවා කිළිබඳ හොඳ ආරම්භයක් 

න කරන් ම 4ථාව තමයි පෝය අවස, ඒක් අපි අර "පෞයදු චාසනාව ' 

යලා කිවීිවේ. තුම් තමන්ගෙ ජීවිත පිළිබඳ යම් කිසි හැඩගස්සවා 

ගැනිමක් ඇනණිකර් ගන්න උත්සාහවන් වෙන්ට ඕන, ඒසා නොකජළොක් 

ඇතැම් විට තමන්ට අවසාන අවස්ථාවෙදි ලොකු පසුතැවිල්ලක් ආනිවෙනවා. 

ඒක නිසා බුදුපියාණන් වහන්සේ දක්වා වද්යළ මේ නිවණ මාගිය -මේකෙ 

යන්ව දැඩි අධිෂථඨානයක් ඇති කර ගන්ට ඕන. ඒක සළ€හා ) උපකාර වන 

ඒ ජීවන මාගිය හැඬ ගස්සචවන ප්රනිසදව තමයි ආය8් අෂටාංගිකා මාගීය 

කියල බුදු පියා වැන් වහන්සේ ප්රකාශ සොට් වදුළෙ. ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම 

පොතසතේ £ියෙන දෙයක් හැටියට නොවෙයි තම නමන්ගේ හඳවනින්ම ~ 

හදුවත තුළම - ඇනිකර ගතු තු පුනිසදවක්, 
27 

ද්්යී 
න, ~ 2 (£। 422 £: 225 ක ෴ කෙන් 2: 

මම අධි කියපා කිසන්නෙ කරි ඇැක්ම. ඇත් මනම් ගමනක් යන්න 
ඇ 202%. න. ය 1, ඬූ 134 4, (14 :$)ෲ ණු .- %, * ॥ කී 1: 11191 

කලින් තමන් මේ යන්නේ සේ කියන එකු පිළිබඳද යමණියි සංව: 
4 

ඇණි කර ගන්ට ඕනෑ. අපි සමහර විව ඹය දුර දර්ශී නියලා සියන්නෙ~ 

ඒ යන නාන පිළිබඳව, මේකු කවු අකලක් නියෙන නතැෑනක්ද, එහෙම 

නාංන්නම් මේ පාරෙ ගියහම නමන්ට යහපතක් සැළසෙනවාද, කියන ඒ 

අවබෝධය. ඒ විදියට නමයි ඒ සමීමා දිටධ්ය කියලා හළුන්වල ලා 

බුයෙන්නෙ. ච්යතුරාය$ සත්යය සිළිබඳව එක්තරා මට්ටමක වැටහීමක්. මෙ 

ශාඝනයෙ සැළැස්ම සම්පූණියෙන්ම නමන්ගෙ හිතට දමා ගන්නවා. සම්මා 

දිවුධඛිය හළුන්වන්නේ මේ මුලු මහත් සංසාරික : ය වැන්මම දුනක් නැටියට. 

මෙන නමන්ධ නාම වැටහුනෙ නෑ? නිවෙන්න පුළුවන්. නමුන් මෙතන 

ඉලක්කය තබෙන්නෙ. යම් 18 කෙනෙකුට මේ මාගශියෙ යනකොට තේරෙනවා 

මේ පංචස්ක්යධ්යෙම දුක් ස්වභාවය, මේක දුකක්, ඊළඟට මේකට හේතුව 
න £ු [අර් 3 ॥ ෂී .195 । 7: 4 

තෘෂ්ණාවයි. තණ්හාවයි. මේ තුණ්හාව යමිකිසි අවස්ථාවක සංසිඳවා 

ගත්නහම එයින් ලැබෙන සැනසීම තමයි නිවන. ඊළඟව මේකට උපකාර 
දෲ 

ය් ෴! 

වෙන්නෙන් මේ ආය අෂට්යංගික ම්යෟගියයි. මේ සමා අවධියෙන් පටන් 

5, 15 සෑ: 01675. ඝූ 50:25, * 2 4%:5%|" (2:0) | (25 "ඉව ॥ 47%, 15 "4, [11 ,( ,”$ අ (1! [2] * 

ගන්නේ එනණඳඟකොට හරි දමක්. බුදු £ යෟණාන් වහන්සෙගෙ ඒ ධෂළ් 

පණිවිඩය පිළිබඳ මූලික අව. )බෝධය:ා7 ලබාගන්ට ඕන - ඒ සැළෑස්ම 

සිළිබඳුව. ඒ ඇළැස්ම නමන්ට එදිනෙදා පීවිතයෙක් අ්ය න්දුකින්ට සුළුවන්, 

තමන්ව වෙන සිද්ධි ආශ්රයෙන්. අපි ගිනමු නමන්ගේ යම්කිසි හිතවත් 

20. 
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ැබනෙන් නැති උනා, එහෙම තකා නැන උනා. එබදු 
අවස්ථාවල හිතාගන්න පුළුවන් අන්න බුදුපියාණන් වහන්සේ පුකාශ කළ 

න කොටසක් මට මේ ලැබිල; යෙන්නේ, ඉනින් මේක පිළිබඳවයි මට 

මේ දුක අර් න න ව් ය් :චණෲාඩයි. 

න්නා ෂු මදමේ තැනැත්තිය පිළිබවේ, මේ දේවල් පිළිබළව, 

අනි නෘෂ්ණාව නිසයි, මව් මේ දුක ඇතිවුනේ. ඊළඟට මේ :0ෲෂ්ණාව යී 
ඇස ආකාරයකින්, මේ මොහොතට ආරි, මං සංසිඳවා ගඟත්න නම 

ධණීානං කූලව කල්පනා නරල-ඈන්න ඒ අවස්යාවෙ 2... 2 

එනවා. දැන් ඔය තමන්ගේ අසල්වාසින්ගෙ මරණය සිළිබඳව සොහනෙක් 
අඩන්නෙ දොඩන්නෙ නා. නමුත් නමාන්ගෙ ඩිතවිතෙක්, ඇානිවරයෙක්, ප්රිය 

ද;ොෙගනෙන්, නැ&ඹි උනාම දුක්වෙ 02 මොකද ඒ් නැනැ ත්තා ඳු තුවෙන් 

අඩනවා කියලා අහි හිතන්නෙ. නමුත් අස වෙනුවෙන් අඩුන්ඉනේ, 'ද් 
තනැතැත්තා -නැනති-අපි' වෙනුවෙන් අපි අඩන්නෙ, අහවලා නැසී ඔමයි මේ. 

අභවලා එක්ක මම ජීවත් වුනා. එයා- නනිනතැනත්න මම, කියලා 
ෂි "54 2 1 නිම | 1.4 (113) 2 ෴ 9, ॥! % 1. .* 11 තමා ගැන මේ අඩන්නේ. ඒක බෝරෙන්නේ නෑ. අන්න ඒ: තිසා යමිකිසි 

අවස්ථාවක මේක කුවණින් කල්පනා කරල, මෙක යට නිබෙන්නේ 

තෘෂ්ණාවයි. ඒ තැනැත්තාගේ හොළ බව නිසා නොවෙයි, ඒ නැංනාන්නාටඛට 

තියෙන ඇංල්ම ණිසයි කියලා හිෲල්ය ඒක සංසයිවාගන්ට වෙනවා. ඈන්න 

ඒනට වච්යතුරායා සන්යය එදිනෙදා ජීවිතයෙන් ඇන් එක්තරා ප්රමාණයකට 

ආත්රයාත්මක කරන්න ඕන. ඒ විදියට නාරල :ඉමයි නාම මු්ණෙක් සවනාඔය 

වශයෙන් දුයු% උනාමයි අවසාන වශුයෙන් ඒ මාණ්ඵල අවශබාධය : 30(8) 

ලබන්න පුලුවන් වන්නෙ, එතෲ්යට සම්මා අටධිය 885ලා කියන්නේ හර 

දව. 

ඒ විමියට අවබෝධයක් ලබාගන්තා නමි ඊළඟට ඒ :ඇතනැනබ්නා නුළ 

වෙන කුමවිකු පර්වචතීනයයි සමමා සංකපස කියලා කියන්නෙ. හරි සිනුම් 

පැනුම්. යම් 8ිහි කෙනෙකු ඒ ගත්තු දෘෂටිය, එහෙම නැඟබනම් අවන 

අශීනය අණුවයි සිතුම් පැතුම් සකස් චන්නේ. දෑන්, හොරැම් කරණ 
₹/ , 

තාැනැඳ්තාට -බලන බලන හැම නැනකාම ඵසොරකම රීම පිළිබඳවයි 

අදහස් එන්නෙ. මරණ කෙනාට මැරීම සිළිබඳ අදහස, අන්න ඒ විදියට ඒ 

_නමන් ගත්තු දෘෂ්ටිය අනුව නමයි ඒ සිතුම් පැලුම් ඇතිවන්නෙ. ඉනින් බුදු 

පියාණන් වහන්සේ පුකාණශ කරනවා සමමා ආසංනතාපස කියලා කියන්නෙ 

හරි සිතුම් පැතුම්. දැන් සම්මා දිවිධි කියලා කියන්නේ හරි දැස්ම, අර 
විදියට චනුරායා සන්යය පිළිබඳුව හරි දැක්ම ඇතිවුනු පුද්ගලයා ඊළණට 

සම්මා ඇංකපස තියලා බියන හරි සිතුම් පැණුම් පිළිබඳව උනන්දු වෙනවා. 

ඵ්ක බදු ක යාණන් , වතුන්ගේ දක්වන්නේ නෙට් සංකප්ය, අවණාසාද 
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සකපස අවිහිංසා සංකාසස යලා. අනකඇබඛමම සංකප්ප 43යලා බියන්නෙ, 

මේ ගිහිගෙන් නිහ්මීම, එගෙම නැත්නම් මේ පංචකාම ඝම්ප]යෙන් 

ඉවත්වීම, මේ නමයි නියම් සැනසීම කියන ඒ අදහස “ ඒසනා නණනිනුර 

මතුකර ගන්ට ඕන, තමන්ට ඒවායින් නිදහසත් වෙන්න බාර උනත්, මේ 

සිතිවිලි නිර එදිනෙදා පීවිතයෙ, සංඝයාවචහන්්සේල්යගේ දණී නයෙන් හර්, 

පෞොන සහන කියවනකොට ඩම්ය අසනසකොට හර, න තේ තු බීවිනයනා 

ගඹනාරන්ට අ &) ගයිතරම් හොඳද කියලා 0ආනයඞොධට අර නෙසබාමම 

ක වැඩෙනවා. අව්යාපාද සංකල්පය කියන්නෙ මෛත්රී සිතිවිලි. අර 

"වේෂය යසටපන් වෙන මෙනි සිතිවිලි වැඩි දයු% කර ගන්නවා. අදි වසිංසා 
ද ලිකුකතාත බියල කියන්නෙ හිංසාවෙෂ ් ඉවත්වීමට කරණවණ්න විලි 
ආඇණඹිකාර ශන්නවා. ඹය විදියට හොඳ ිෲඈෲම් පැතුමි. 

ඊළඟට මේ සිතුම් පැතුම් අතුව පාවිචිචි කරන වචනත් හැඩගැහෙන්න 

ඕන. ඒ වචන පිළිබවෙ තුමයි දැන් මෙනන වමේ බොරුකීම, දලාඞ&ාම, 

සරුෂවචනීම, නිෂුල වචන ආදිය දෙසීම - ඒවායින් මේ වචනය ණලිටි 
“( 

නර ගන්නවා. නමන්ට ලැබුනු මේ කථාකිර්මේ දුයාදය දුර්ලභ දුසාදුයක්. 

02-07 මනා ලු නුර,සව ගොලුවේලා අථාකරගන්න ) බැර්ව සිටිනවදු? 

එනකොට මේකත් අපිට පිනට ලැබිව්ව ණක්ෂසිය2් කියලා ආෆනන්ට ඕන. 

ඒක නිසා බොරැඹීම, කේලාම් කීම, පරුෂව්චන්යශීම, සල 'දෙල්යාවටම 

නැණි කථාන්තර කියමින් සිටීම -මෙන්න මේවායින් අපි මේ කුථාකිරීමේ 

ශ්ය!)ය £ ඊහෙලා ගන්නොන් අපිට මේ ලැබව්චව වෛරස්රසාදය නැනිවේලා 

ය,නවා. ඒ :3:සා කමයි බුදු පියාණන් වහන්සේ ඒ වෙනුවට සතෲ 

වචනය, මෘදු මොළොස් වචනය, අනුන් සමගි කරවන වචනය ධමීානුකූල 

වචනය මේ විදියට හොළ වචන පාවිච්චි කරන හැටියට ප්රකාණ කොට 

වදු (0(62) ,॥ 

ඒ විදියට වචනය සකස් කරගන්න ආුද්ගලයා ඒ වචනය අනුව ක්රියා 
නාර්න්නන් උනන්දු වෙනවා. ඒ කියාකිරීම තියලා තයන්නේ සෟණන් මංරීම, 

සොෞරකමි කිරීම කාම ඕපරාඩ රය කියන ඒ වැරදි කියාචවලින් වෙන්වීමට 

අධිෂමටාන හිරීමයි. ඒක සම්මා කම්මන්න හැටියට හළුන්වනවා. ඊළඟට 
දම තවත් පියවරක් මස, එමක් ඒ ඉඳහිටලා ඒ විදියව ජීවන් 

න්නා %මන්ගෙ රැකියාව, තමන්ගෙ ජීවි්යාව පිළිබදවත් කල්සනා 

කරලා වඩාත් ධවණාණනුකූලව ජීවත් වීමටයි අර අපි කලින් කියාපු ආකාරයට 

ආයුධ වෙළදාම, සනුන් මසට ඇතනිතිර්ම, ඹාංශු වෙළළාම, වසවිස වේළෆාම, 
මන' සැන් වෙළදාම කියන ඒවායින් ඉවරවෙලා ධාර්මි්ය ජීවිකාවණින් 

ජීවන් වෙන්න උත්සාහ කරණ්නේ. ඒනයි සම්මා ආජීවය යලා යන්නෙ. 

2014 
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මේ සළහභා ගන්න උන්සාහයෙදි තුමන්ට අර සමළඹම්ය ව්යායාමය කියලා 

කියන සිත ඇතුළෙ අආවන එක්තරා භාවනාමය ශක්නියක් ඉබේම සංහළ 

වෙනවා, ඒ සම්මා වායාම බියලා කියන්නේ නමන්ගේ සිනේ අං වන 

සල් අකුසල් පිළිබඳව සැළකිලිමන්ව කල්ඝනා කරල අකුසල් ඉවන් 

කරමින් නුසල් වාඩි වධිීනය කුර ගැනීමට දරණ නිරන්තර උන්සාහයයි. 

මේ සිතුට ගලාගෙන එන ණුපන් අසල් -ගලාගෙන එන්න ආල්යගෙන 

ඉන්න ~තූුපන් අකුසල් කියලා යන්නේ ඒකයි, ඒ තූපන් අකුසල් ණුපද 

වීම සඳහා යම්සිසි දෑසි උත්සාහයක් වියියක් දරන්ව වෙනවා. යෞදුන්ට 

වෙනවා. අන්න ඒකුට කියනවා ඒ නුපන් අකුසල් නූපදවීම සඳහා දරන 

උත්සාහය, වණයාමය, ඊළහට උපන් අකුසල් නෙරපා හැරීම සඳහා ~ 

නමා තුළ වැරදි, අකුසල්~ තිබෙනවා නම් ඒවා ඉවත් කරන්නන් ඒ වගේම 

දැඩි උන්සාහයක් යොදන්ට ඕන. ඊළඟට ඒ වගේම ණුපන් කුසල් ඉපදවීම 

යුළහ්යන් විශේෂ උන්සාහයක් යොදුන්ට ඕන, කල්පනාකරලා බලල නමා *( 
න 4 ඹු සු බ් 2! 2 1:53 2 ම වෲ * 25% . ප. £$; කී කු ක 4 ලූ 2 "2 2 ” ॥ රී 

තුළ මෙන්න මේ මේ හොළු ගුණධම් මේවා නාම නැහැ. මවමේවා මෘ වැඩි 
2 2 ලි සේ ස. දද ගෙ [22 14! ක් 411, ලි. 1. 1 ණු෴ ඇද ඝු. 4 2 ව ණ් £25, 

ඇසුණු ඇරගන්න ඹන කියලා ඒකටන් විශාල උන් 22.1 :32 7524 දරන්න (1. 

!। 2 න 22 4! 195 *, මත, 92% ඈද 09% [1 1.4 4 ම." ෴ මක් 24 43 ඒ 5 * දී 5 දීම ක 15” 4: %, £2 එ (9 න”, සූ ඒ, (ළට ඒ වගෙම නවා ෴෴ෆි අහාෘළි යලධම් සිබෙනවා නම් ඒඩෟ විනාණ 

£ ” ත් । 6), දැ 44 1 ඇ් &5 [2 041%”. * 2,652 £ 16 වි 4), ද%|" ද, $* ක් ගැ ණ් £)4/*% :%:5%, .£:* ද "ඉෆැ චී යා දෙන්නෙ නැසිව, ඒවා ඉබහවුරු කරගන්න, වැඩිකරගන්න ඒකට න් 
॥ 22 9 වා | අය උත්සාහයක් දරන්ට ඕන. 

1. 7 (£%(/ 12 ,' % ඒක “| 1 “3, %, 7 /ශ% 9 තෲ 0,” (2! %, 3 න 'ක෴ාෂුම% * හ් සකී, % 8.ඊි::”"। % ෆ් 2. අ 1 ॥ ඒ උත්සාහයේ වධටිනාශතුම කොයිතරම්ද කියනන් ඒ උත්සාහය පිළිබඳව 
ස ගී ් ” 4 [96.43 11 [| “2, ද * | 4445 ස (17% 4॥ 3)!” 12 -. දෲ ॥ 1! 23% ද මැ ද බුදු පියාණන් වහන්සේ පදු රාශියන් යොදලා සිබෙනවා ඡඤණං පනෙනි, 
ම ද෴ 4”. 12% ඌ* වො ස ව කා ෂූ බො යය රා දී ඤ් ෂු ॥| 142 ම 1 "අර 

වචායමනි, චවිරියං ආරභහභනි, විතතං පගගංණාහානි, සඳහන් කියලා. අරං 
*ඉ ණා 5. 2 දු, :”। න, * දී ස ඒ% 1.3 හර 1. [සමට ඇද ආද. . ණ් සෑ ॥; ග් "කී ඥෟ *", 6; %, (% ආද පී. 5 ද්%| පජ්නෙනි හියලා යන්්නේ අපි කලිනුත් කීවා ජඤඥූය කියන වචනයන්~දැන් 

මේ කාලේ නියෙන අර්ථය නොවෙයි. ඊට වඩා ගැඹුරු අර්ථයක්. ඡණූය 
හියලා කියන්නේ කුසල් පිළිබඳව අආ&& කරගන්න ඕනෑං5ම, යමක් පිළිබළව 

යමක් කරන්න ඇඇළණි ඕනෑ කම. කැමැත්ත, ඒ අඥ෴ූය ඇතිකර ගන්නවා. 
ඊළඟට ඒ ඡණය ඇතිකරගෙන "වායමනි" ඒ සඳහා චෑයමකුත් කරනවා. 
2 ක ?, ෴ ඳෘ ෴- ද් නද, ෴෴ ₹ැ” - 6ෑ/(6)' ණො 4%ල්' ද ද ය් රැදි ද තද, [1 ॥ [වු ෆී [ය් £ අ 09:ි% 22 2, 2530 ඊළඟට ඒක ටිකක් කරල වංෘයම නතර කරන්නෙ නෑ. ඒක වියියක් බවට 
න ව න 0 වහ ය ඤෲ කළෙ. ක ෴ඹුක සු කල මෑ සය ස්වීය 
කත නරශගෙන, විඩාන් ද) £1(32/3, දෲ දී 333, ෆ් උත්රාහය ඇරගෙන 

6, 009, ය් 4) ස් , ... දැ (ද රැ෴ ද ගො දත 40:55, 2 33202 ',. [3 297). 5: ද්, ෲ දෑ ' ජි. (5. 0): නව්ය. ඊළහට ඒ විඨිය කරගෙන යනකොට ඉආදිරිපත්වෙන නොශලයෙකුන් 

23172, දද ඩං ?ෘ 3 *5” ඬ් ඉං ”ඉ [25 ග් ඈය ඞී, 2 2: 425 ,ආඳෟ, ම "2* ණෘ” ! 11 දී ග් (22 2. 45; ගද. 

10122) ධව න ඵ්වා හැමුවචේ නා පැතිළෙන්න නොද් දඩි අධිෂධ්ය3න 

16, (182 , * (99% 66%, දෲ” ॥ % ॥ ! 24 2 1! "22, ඒ %, ම (25! උෆ £ 3 ॥! [1 ණ ඒ බූ 3; ?' 5 * ්ී, 2'ෆ। [/ 1 ද - 0, [ෂ් 124 ආනනිය මතුනාර ගැනීමට රැ) 40-52) යලා කියනවා. අධිඝෂධාන 
ගෲ, ද 3, ස 26 4%25% 2/6% % , .් ද දී 4&% [4 24 1 12 [.. ॥ 2... ය් | ෂු 4 ද ද”, 19% * "ඇදී ද 5, ”, 8 950 ද; £,ද%. 

ශැඛම්තියඝ මානඹකර ගන්නවා. ට්ළඟුට පදහනි 28ය(3ා වවචනඥ යදන්නෙ, 

4, නෑ 15”, "කෙ ඒෆ ද් * ඉත ; යෙන. ඒ% ඇන තු 54; . 2 ॥! 1 දද, : ෂය අබ 110:5% 5 ගග 2 7 ?' 44 .- 4” 

අඩුකරන [1946151753 ීීව්න පරිත්යාගයෙන් සඩඞෟ මම ඒහා ාහොම හරි 

6 * 
අදී දෲ 1. 224 2 002. බෲ” 42 දු 15, ද දිගද £ න. ” ඳී න නද 9 කරන්න ඕන යලා ඇඩි අධිෂඨධානයකින් ඒ කාඨිය කරනවා. 

204. 



3 4 [14 ॥ රණ උබ දී 

117 । ආ ආණ්වා දාම් දනා 

අන්න ඒ විදියට මේ ඝනර ආකාරයේ වියිය දෙනෙක් යොදනවා නමි 

සිහ ඇතුළේ, අර තමන්ගෙ වරදි ීවිා ඇමවලින් වෙන්වෙලා අපි හිතමු 
මත්පැන් බොන පුද්ගලයෙක්, සතුන් මරන සුද්ගලයෙක්, සෞරකම් රන 

පුද්ගලයෙ ග්, මිනී මරන පුද්ගලයෙ:න්, මේ තැනැ තා අර කවිව විදියට 

තුමන් පෝය දවසෙ හරි වෙන්වෙලා, පොෙසද, වාසනාව ගැන කල්පනා 

කරලා, මේ ගැන ටික් තමන්ම න සළ න පුතාව, මේකා කොහොමද 

කරන්නෙ යලා. මේක £'ාරීමේ ආනිසංඝ පක්ෂය, ඒවායේ ආදීනව සංක්ෂය. 

මේ අච්තය ගැන පමණ හිතලා නොව්යි මුළ මහත් සංඝාරය ගැන 

කුදුපියා* න් වහනසේ ප්රකාශ කළ ධමානකුලව කල්පනා කරලා වමේසසො 

ආනිසංඝ පක්ෂය ගැන හිතලා මේ මනුෂ්ය ආත්ම භාවයෙන් මට ලැබීලා 

යෙන ලො ඉඹ විර්පුස 90ද%3$ය. න් මේ පුහාවයි ඛෲනයාණයි වනා කද 920න්න 

තියෙන ශක්තිය. ඒ:% මං පිටිහෙළා ගන්නොන් මා අරිසන් :$තඅපරවියට 

වැටෙනවා නේද?* ප්රේත තන්වයට, යක්ෲෲ න ක්ෂ, වංටෙනවා නේද, 

යලා කල්සනා කුරල ඒ ජිවිත රටාව සිළිබඳුව් සමිඝූණී ප ර්වතිනයක් 

ඇණනිකර ගන්න අර විදියට හිත යොදනවා. අර අකුසල් ඉවත්කර ගැනීමට්ය 

සල් ළංකර ගෟැතිම්බත් ඒ විදියට දරණ උත්සාහය 7 

නැතිව යොෝගාවච්රයෙන් වෙනවා. භාවනා යෙෞගියෙක් වෙ නඩ, ඒ නැනැත්තා 

වටිනාම් පුද්ගලයෙක්. 

ඒ විදියට කරන උත්සාහයෙ ඊළඟ පුතිඵලය මොකක්ද? ඒ උන්සාහය 

නිසා නමා කුළ සම්බ සතිය බියලා තියන හොෞඳ සිහිය පිහිවනවා. දෑන් 

අර සතර සනිපටධඨානය &ායල කියන්නේ මේ කය පිළිබඳව -නමන්ගේ 
අය හෝ අනුන්ගෙ ය හෝ~මේ වේදනා පිළිබඳව ඊළඟට සිත පිළිබඳව, 

සිතට එන දේවල් පිළිබඳව මේවා පිළිබඳව ස ගිබ්බුවමයි. ඒ සිහිය 

න පූලුටුවාහත්තු සුද්ගලයා නමයි ඊළඟට ඒ්වායේ ඇතිවීම නැතිවීම ආදිය 
ය් පුහාව මතුකර ගන්නේ. එනකොට මේ සනර සනි පටධඨධානයට 

නැඹුර,වෙනවා මේ සමමා වායාමය. 

ඊළඟට ඒ සනිය- ඒ සිහි නුවණ, දියුණු කරගන්න පුද්ගලයා ඒකම 

දි කාලයක් විනාඩි පහ දහය, පැයක් දෙකක්, ඔය විදියට සිහිය 

“2 3:13 න105(3 ( "රඊමුණක, නාමටභහනක, බැනැත්තාට 

සුලුවන් සමාධියක් වඩන්න, එතකොට ඊළඟට උනන්දු වෙන්න ඹන, අර 

'පෞෙරයදා වාසනාව මනුකුර ගන්න පින්වතා, භාවනාවන් ගැන. භාවනාව 

දාහො බුදු පියාණන් වහන්සේ නොයෙණුන් කම්ස්ථාන, භාවනා මාතෘකා 

ණා තියෙනවා. එදඳිනෙද, ජීවිතයෙ සරල අන්දුමින් පුරුදු පුහුණු 

“රලා එදිනෙදාම නමන්ට ඒවායෙ ආනිසංස නෙලා ගන්න පුළුවන් විදියෙ 

| £. 4. 

30): 



[| ॥ ඳෘ [2] 4 % දු [4] 1" ඈ 404 [06 1125 ම 2 භාවනා කුමිස්යාන බුදු පියාණන් වහන්සේ මනුකතරලා දීලා නියෙනවා. 
බුදධානුස්සතිය, මෙමකන්රිය, අශුභය, මරණසභිය කියලා මේ ගිගි සැවිදිං 
හම්බ 1 ක නේස් දක්වා වදාළ මේ සතර කමටහන්, එතකොට 
මේ බුදධානුසසමිය කියලා තියන්නේ බුදු ගුණයේ සිතු පැවැත්වීමයි. 
මහා සාගරය වගසෙයි බුදුඹුණ~නවගුණ පාඨයේ බෙන ක නේ නරි 
මතු කරගෙන අරහං' අරහං' 'අරහං' කියන වචනය ආශුයෙන්' බුදු 
පියාණන් වහන්සේ නිතර මෙනෙහි කරනවා නම් එහෙම නෑත්නම් බුදෙධා, 
එහෙම නැත්නම් භගවා, ඒ යම්කිසි වචනයස/ ආශුයෙන් බුදු පියාණන් 
වහන්සේ කෙරෙසි ශ්රදධාව ඇනිව් ඒක නිතර සිහියට නහා ගන්නවා නම්, 
ඒ අවසථාවෙ සිතේ අර විසිරුණු සවභාවය නැතිවෙනවා. ඇන්ත වශයෙන් 
මේ භාවනා ඇමිසථානයකින් කරන්නෙ මොකක්ද? අපි හිතමු විසිරුණු 
පලය, එහෙම නංන්නම් ඒ ඒ පැත්තට ගලන වතුර, , අමිකිසි වේල්ලක් 

බැළඑලා එතැන් කරලා පලාශයක් හදාගන්නෙ වතුරෙන් අසිට වැඩක් 
නක පුළුවන්, අන්න ඒ වගේ මේ දුවන සිත එක කුසල් අරමුණක රළවා 
ගැනීම නමයි භාවනාව කියලා කියන්නෙ. ඒ විදියට එක බුදු ගුණයක් 
වහෙම නැත්නම් මෛත්රී භාවනාවේ දඝූවසත් වෙන්වා' 'සියලු සනඡව්යෙ? 
සුවපන් වෙන්වං' වැනි කෙට් පාඨයෑත් නිතර හිතට මනුකර ගන්නවා. 
කාටවත් කියන්න ඕන නෑ. තමන්ම අර සිතූ අයාලේ යනකොට, 
සාපධමිවලට ඈඅතුසල් ධම්චලව දුවනකොට, ඒක මෙතනෙන්ට් ගලේනවා. 

අන්න “ඒ විදියට 8 නමානි රැළංණින් මේ සිත හික්මව්න්න ්සකවත් 
උනොන් ඒ තැනැත්තාට එදිනෙදා ජීවිතයෙ විශාල ආනිශංඝ රාශියක් 
ලැබෙනවා. මෛත්රී භාවනාවේ ඈ! නත ිෂෘභ තමන්ට ඒ අවේෂ සින යටපන් 
කරගෙන ලොකු සැනසිල්ලක් ලබාගන්ට පුළුවන් න ඊළඟට ඒ 
වගේම තමයි අශුහ භාවිනාව. නොයෙකුත් විදියේ සිතූ මඩින කෙලෙස් 
වලින් සිත මුදුගන්න ශුක්නියක් ලැබෙනවා. ඊළඟට මරණසති භාවනාව 
සංවේගය ඇතිකරගෙන මේ ඝසංඝාර දුක නැෑනිකර ගන්න, ඉසන්මණින්ම, 
මෙවා කල්දුන්නේ නැතිව අප්රමාදීව ධම්මාණීය යන්න, උනන්දුව ඇතිවෙනවා 
මරණ සනිය වඩින පඝුද්ගලයාට, අනිත්යනතාවත් ඒ වගේම වැටහෙනවා. 

7(6)। (4 49දෟ 49 ,- 8: 1: 4, 65% (” [1 ॥ෲ 6) . යූ, 55. ॥!' ඛු: ඒදා (දැ ෆෲ £ෲ, 445% ආද ඕන්න ඔය විදියට මේ භාවන්යව පිළිබඳව යම්කිසි කෙනෙක් උනන්දු 
16%" (0... 4 402 %(// 4 ' 4 1: ද” දී 8169, (0: ॥ । 1 “ 4 ඒ 13 /, [)£ “ වෙනවා නමි අන්න ඒ නැනැත්නතාට් එදිනෙදා රීවිතයෙ අර කියාපු අර 

24 402. ඳී 143 ඒ % 8 4. 13: 1,” 5, 0602 81215, 81425 % %ද% । 1615. 1.1 ₹ 656 4%(:%, ස්වාමීන්වඞභන්සේව තරම් ප්රාතිභායෂියක් නැතත් තමන්ටම අත්දුනින්න 
පුළුවන් වෙනවා ඇතුළතින් ලබාගන්න පුළුවන් සැනසීම, ද 72 නැමෙන 
ඞාවනාව වංධිමෙන්. මේෙබළු මේ කුථ්යන්තරයකණින් අපි මේ අපේ රවිතයට 

" /”,0611, 00%... 1 15 නු 5109 090 158 /”, 13 0:42” න ඉදි [09.14 ॥। * [4 21%. 'ගනහැකි සෘඬම්--බුදු සියාණන් වහන්සේගෙ මේ එක නගෙටි ගාථාවකින්' 
පද හතරක ගාථාවකින් පචා අපේ ජීවිතයට ගනතන?ැකි පාඩමි- ගැන 
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හිතලා මේවා ගැන උනන්දු වෙන්ට ඕන. දැන් මේ පින්වඉන් මේ වවින්ය 
පෙෝය දවසෙ ආජච්ව අෂටම්යා ඹ්ලය සමාදුන්වෙෝලා ඒ වගේම මේ වටිනා 
බම්කථාවක් අරශ්රයෙජ 1, බමන්ට් ආදාණී ගනහැණි වටිනා ධණී කථාවක් 
ආශ්රයෙන්, ධම් කාරණා කීපයකට සචන් දුන්න. මේ අවස්ථාවේ නමන්ගෙ 
සීත, ඇතුළපා ඇආංනිවුූන පරිවචණිනය ගැන හිනලා බලන්න ඕන. 

තුණුරුවන් ාරෙහි ශුදධාව්යන් ඇණඳිවයි මේ වගේ පූජනීය සආරානයකච 
පැමිණියේ. ඒ වශේම මේ ධ& ශ්රවණය නරන්ට ඉළඳඹ/න. ඒ සශුදධාවෙන 7. 5 7 
තහන් උනා සිත, මික්ඛර සිතේ පුශබරධවත් බවක් අ අ£වූනා. ඊළඟට ඒ 
ශුදධාව අනුවම ( 0. වියියක් මේ බුණු අහන නු හා 

ඇැන්පත්ව සිටිමට අට :ඝන් යොමු බෙ එස්නරා විශියක් 
යොදඳන්ට  ුණියුන් ඊළඟට වීර්යය, ඊළඟට ඒ වීිගිය අණුව ිඩව්ච 
6978. හ් ඇම ගග රය 4 ඒ් නුල 
න නග න නාහන මබ්බුඩී සමව බන් බාන්තැරට 
ඒට ධම්මානුස්සෆසි වශයෙන්, ධම්යේ වටිනාකම ඝපෝරෙන කොට ම 
බුදධානුස්සන් ~ ඒ බුදු පියාණන් වහන්සේ පිළිබඳව සඳහන් වෙනකොට 
බුද්ධානුස්සසි වශයෙන්, ඹය විදියට නොයසෙකු/ ආකාරයෙන් නමන්ට 
යම්කිසි සමාධියක් පවා අ0255අර ගන්න අවසථාවක් ලැබෙනවා. ඒ 

එකඟවූ සිගෙන් නමයි ඊළඟට ප්රඥාව කියලා කියනු ඒ විරෝෂ ගැඹුරු 
වැටහීම් ඇති වෙන්නේ. අර කියපු අර විනිවිද යන විදියේ ගැඹුරු වැවීම 
ඇති වෙන්නේ, ඒ විදියට කල්පනා කරනකොට සදධා, විරිය, සෲ, 
සමාධි, සසදා කියන ඉණනිය ධම දියුණුකර ගැනීමෙනුයි නනෙනෙකුට 
යමිකිසි අවස්ථාවක ණිවන් අවබෝධ කරගන්න සුළුවන් වෙන්නේ. අන්න 
එබළු ඒ ඉණ්ය ධම්යන්, ශාසනයේ දක්වන ඒ ඉණ්දිය ධමියන් උයුණු 
නාරගන්ට මේ අවසථාව උපාරවන් එනා කියලා ල්ඝනා රල 21 ද] 
චන්න £න, 

මේ ජීවිතය ගෙවී යනවා ඉනාමන්ම ගශුඝශූයෙන්, සමහර විට මේ && 
ාන්9 කසල බාන අවුරදු නැත්තාංව්ය? අසූවක් කියන එක දන්නෙම 
නැඹිව ගෙවිලා යනවා. ඒ් තුළින් අවසාන්යයෙ ඉල්රප්යනා කරන බලන 

කොඩ් මරණය ළං න යනව ර් ජීවිතයෙ මොණනාැක්ද කළේ? ඒකේ 
හිස් බවෑ පේනවා අවසානයේ, සමහර විට අධාරමණික ජීවි ගෙවල 
පාපකාරී විදියට බෙබදු කවමින් ගනකරසු චින පිළිබඳව අවසානයේ 
සිනමාව වගේ අණිණන්ට ලැබෙනවා නමන්ට බ් ක ද&න 
ණසියක් "මුළ ඇළේදි. අන්නා ॥ ඒක නිසා කල්පනා කරන්ට ඕන ඊට කලින' 
මේ විදියට මේ ධම්ානුකූලව ජීවිතයක් ගෙදී වන්න. කුමින්ව ෂිෂකුද ජිවිතයේ 

"|, හ් 1 
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එක මොහොතක හරී නමාගැන තලා සතුටුවේන්ට । පුළුවන් නම් එබඳු 

සුද්ගලයා බමයි ඥ්යෟනවන්න පුද්ගලයා. වාසනාවන්ත පුද්ගලයා. 

ඒ්නා නිසා නුවණීන් කල්පනා කරලා අද මඩේ අවසරාවේ නමන්්ගෙ 

(ක්ම සනාතන රැස්කර ගත්තු මේ පුණා සම්භාරය - ධම් ශුවණම 

වශයෙන්, මේ රැස්කර ගන්ඳදු පුණා සම්භාරය - ඇන් කල්සනා නරණන්ට 

කේ න ඔනී තාන අනා 9 ආ ඈයෙන්ම වේ දි්වයේ 

සිටිනවා පින් පිළිබඳව සෲුවුවෙලා ඵ්වා සින් කමන්කේ ආතබ්තා 'කත්වෙචිලික් 

මිදෙන්ට උත්සාහවත් වෙන අය. ඒ වඹේම නාමන්්්ගේ අන්යගන ප්රාර්ථනා 

සාර්ථක කරගන්ට ඒ සින් උපකාර කරගන්න අයන් මේ විශ්වයේ අවිනවා., 

එහෙම කල්පනා කරල දැන් එතකොට ඹෙනෙන් මේ අපි දෙගොල්ලම 

ධම දේශනාමය ධම් ශුවණමය වශයෙන් අස්කර ගන්න මේ ඝුණාා 

සමීභාරය මේ ස්ථානයව අධිශෘෂභිත දෙවි දේවතාවුන් ඇතුළු ශාසනාරක්ෂකා 

දව්ය මණ්ඩලයත් අනුමෝදන් වෙන්වා! ඒ තුම : ඉ,මන්ගේ ප්රාරථණීය බෝධිය&න් 

උතුම් අමාමහ නිවන් සාක්ෂාත් : කර ගනින්වායි 2(ලා එහෙම ස්රාර්ථනා 

කරල දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්ට ඕන. ඒ වගේෂ් තමන්ගේ ඒ 

ගිය පරලොව ගිය 0445 අවිචියේ ස පොන්න ත්ව ම හයි (41 න් 

පින් කැමසි සනඥායෙ වෙත්ද ඒ හැ.ණ කොනෙක්මන් මේ ධ& දෙශනාමං 

ධමගී ශුවදණමය කූශලය අනුමෝදන් වෙන්වා! අනුමෝදන් & ස්රාර්ථනීය 

ක බෝකරන උතුම් අමාමහ නිවනින් සැංනසඝෙන්වා ! යල නාර්ථනා නාරන්ට 

ඹන. ඒ වගේම මෙනෙද් මේ ශිලසමාදානයෙන් ධම් ශුවණයෙන් පිනදීම 

ආදියෙන් රැස්කර ශතන්නු උදුර සුණාෟ සම්භාරය උපකාර කරගෙන අලී 

පින්වතුන්ටන් මේ ජීවිතයේදීම හැකිඳාත් ඉස්මණින් සෝචාන් තත ක හ් 

න් අර්හත් කියන මාගීඵල 1 4 සංසාර 

" භාඛයෙන් ඕදී උනුම් අමාමහ නිවිරණයෙන් සැනසීමට ශුසානිය බලය 

න සැකිද| කියලා එහෙම රත්නා කම්ම. න් මේ විදියට ගාථා 

යා පින් පමුණුවන්න. 

॥ 4”, ම ॥ 

එනවා චි අමෝහ න. 

20: 



වෙතන් කෘනි 

1. ₹_(071(06)( 41/1(1 /(6:4]1//' 171 (24//1/ 1: ,1(1(1[115[ 1 110] 717 -( 1) / 1 ) 

2. 6111171012. !'/1):41)/5) - /*,:).,/1/110] 2: 17171 11] - "/11ළ] 19, 183/1 85 -(1972)*" 

3. 10541 101111(16 - || 10, 113) - ( 173)“ 

4, 1116: 18010 (0 [116 /,/[111(1 -- 1274)" 

5. උත්තරීතර හුදෙකලාව ~'දම්සක් අංකා 173/175 ~ (19%0)* 

~“එම- (නව මුද්රණය), ධ් ග්රඡඵ මුද්රණ භාරය (2001) 

0, 10%/11:/(15. ( 11)) 41101 11151 017 -- (1901) 

විහුන් උපදෙස් -- (10%) 

& නිව්ණේ ₹ිවම .. (1%0* -..,.....) 

“ධම් ග්ර්ය මුද්රණ භාරය, මහා භෟරකාර් දෙසානිමළෙන්නූව 

(වෙළුම් 8 ක් මේ දක්වා නිකුත්ව ඇත. සම්සූණි පොත වෙළුම් 11 4.) 

0. [10111 '100087/ - 11113/1/000) (0 "1/1540) -%/01111016 1 - (1998) 

(12854)/8 %/11/1571 107/ 11.5)/01101 (116 1161, - &&, 0/5[151[6 011 116: !)11:511167 

- ॥//6[015176 4/1416%5 1111:// //"7, 1811:2..20171.11121171/114) 

10), පහන් 449%ව ධම් දේශනා -- 1-- වෙළුම .. (19%) 

ධ් ගුරර මුද්රණා භාරය, මහා භාරකාර දෙසා මෙන්තුව. 

11. 3601110 ।1/1/011/11 - ( ] 90%) 

12. ඞහිතුක මහිම .- 1 -- (1990) 

13, නිවණ නිවීම - පුථමභාගය ~~ (1-60 වෙළ) - පුස්නකාල 
මුද්ර දුංණාය[ (100) ) 

14, හිනා ඇැනීම ~ (3000) 

15. පහන් කණුව ධම් දේශනා ~ 9 වෙළුම .- (%000) 

10. 10%/41:(1$ /& 11611:51' '1//0710] -'[ 1119141101) (01 1 ,(--%//4(141-,311:1),11"11/ 21 - ( 2()()()) 

17. ඇති හැටි දැක්ම -~ (2001) 

* 1111(1/1111:1 17:11)11:811 00) 5 0:4:::/, 12,(0. 13099, 61, 3:11 
බෞදුධ ග්රඡ්ය ප්රකාශන සමිභිය, තැ,සෙ. 01, මහසුවර 


